
110I9C

>

PROLETARI DIH TOATE ȚĂRILE, UHIȚI-VAl

Redacția ji -administrotia : »tr. 
Vaiile Conta nr. 16, tel. 11.10.05, 
inltrurbon 72 îi 286. Telex 

. sporiroin buc. 180.

I41
pagini30
bani

Anul XXIV—Nr. 342 (5776) ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT Marți 22 octombrie 1968A XIX- OLIMPIADA oo
Japonezii au dominai 

întrecerile 
de lupte libere

Ștefan Stingu—locul IV, 
Petre Coman-V

După patru zile de între
ceri a fost definitivată ierar
hia la lupte libere. Sportivii 
japonezi au reeditat perfor
manța de la Tokio, cucerind 
același număr de medalii de 
aur — trei — și la aceleași 
categorii. își mențin poziția 
fruntașă în 
prezentanții 
medalii de

acest sport, re-
U.R.S.S. (două 

aur), revin pu-

(Continuare In pag. a 4-a) ȘTEFAN ST1NGU PETRE COMAN
n
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ur-

R.F.
fina-
care

fost descalificată 
unei neregularități. 
de un tur înainte 
cursei, în timp ce 
conduceau deta- 

unul 
Hen-

9 CICLISM, in proba de 
mărire pe echipe, formația 
a Germaniei, cîștigătoarea 
lei pentru locurile 1—2 (in
s-a întîlnit cu reprezentativa Da
nemarcei), a 
ca urmare a

: Cu mai puțin 
de terminarea 
vest-germanli
șat, Kissner l-a împins pe 
dihtre coechipierii săi, 
rlchs. Acest gest a fost observat 
de arbitri care, după terminarea 
probei, au hotărît descalificarea 
echipei R.F.G. In urma contesta
ției introduse de delegația R.F.G., 
cercettndu-se textul regulamen
tului, juriul a ajuns la conclu
zia că este totuși vorba de des
calificare, dar a trimis cazul 
spre rezolvare Comitetului di
rector al F.I.A.C. în cadrul fes
tivității de premiere au fost de
cernate medaliile de aur cicliști
lor danezi, iar cele de bronz ita
lienilor. Rezultate : finala 1—2 — 
Danemarca 4:22,44 — H. F. a Ger
maniei descalificată ; finala 3—4 
— Italia 4:18,35 — U.R.S.S. 4:33,94.

La viteză tandem locul I a 
fost ciștigat de echipa Franței 
(Morelon — Trentin) care a În
trecut tn ambele manșe ale fina
lei cuplul olandez cu timpii de 
10.03 s șt 9,83 s. Medaliile de 
bronz au revenit belgienilor 
(10,60 șl 11,20 în cele două manșe 
eu Italienii).

lificarea pentru finală. Prin
tre cei eliminați se mai află 
recordmanul mondial S. Fio- 
lo (Brazilia), Merten (S.U.A.), 
Katzur (R.D.G.) și fostul cam
pion olimpic al probei, Yan 
O’Brien (Australia).

In întrecerea înotătoarelor 
pe distanța de 200 m liber, 
(serii) cele mai bune perfor
manțe au fost obținute de D. 
Meyer 2:13,1, J. Henne 2:13,8, 
J. Barkman (toate trei din 
S.U.A.) 2:13,6, C. Mandonnaud 
(Franța) 2:15,8 și Kozicgva 
(Cehoslovacia) 2:16,1.

• SCRIMA. S-a dat startul 
și în proba individuală de 
spadă. Printre participant — 
și reprezentanții țării noastre, 
Ștefan Haukier și Tănase 
Mureșan. Concurînd în. grupa 
D, Haukier a reușit — cu 3 
victorii — să se califice în 
turul 2 din preliminarii îm
preună cu Fenivessy (Unga
ria), Paolucci (Italia) și Perez 
(Mexic).

Mureșan, în grupa H, a 
fost eliminat.

Semifinalele la sabie : 
U.R.S.S.— Franța 9—4 ; Ita
lia—Ungaria 7—6 (întrerupt).

LA ARENA MEXICO ÎNAINTEA „SFERTURILOR "
Antrenorul Ion Popa comentează șansele boxerilor români

lnvingîndu-1 de o manieră 
spectaculoasă și în același 
timp categorică pe italianul 
Bentini, campionul nostru la 
cat. mijlocie mică Ion Covaci4 
are șanse apreciabile de a 
intra în posesia unei medalii. 
Covaci care a avut pînă în 
prezent doi adversari deose
bit de dificili, pe polonezul 
Stachurski și pe italianul 
Bentini. Acum el va trebui 
să facă față sovieticului 
gutin, campion olimpic la 
kio.

în cazul unei victorii,

vaci, în mod normal, poate 
deveni campion olimpic al 
categoriei. Specialiștii consi
deră că meciul Covaci—La
gutin constituie adevărata fi
nală a categoriei, cu toate 
că întîlnirea are loc abia în 
cadrul sferturilor de finală. 
Din cauza tragerii la sorți 
nefavorabilă. Covaci a avut

de înfruntat adversari de te
mut. Acum campionul no
stru își joacă cea mai mare 
carte a carierei sale sportive 
El ne-a declarat că nu va 
accepta stilul campionului o- 
limpic și că va porni la a- 
tac, pentru a-1 sufoca pe La
gutin. Este interesant de ur
mărit în ce măsură Covaci își
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17. Cehoslovacia și Franța 
0+0 + 1.

La încheierea concursurilor 
de ATLETISM din cadrul 
J.O, clasamentul — neoficial 
— pe națiuni, alcătuit pe 
numărului de medalii 
zintă astfel:

BĂRBAȚI

se
baza 
pre-

FEMEI

Prima aruncătoare
R. D.

79 m, atleta dinde greutate de peste 
Germană, Margitta Gummel
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va realiza planurile sale tao 
tice.

Calistrat Cuțov (semiușoa- 
ră), care a cîștigat la puncte 
meciul cu tunisianul Lahd- 
hili, nu a evoluat la valoarea 
sa adevărată. Fostul membru 
al echipei de tineret nu a 
desfășurat un box complet, 
antrenîndu-se într-o tactică 
care, i-a solicitat o serioasă 
cheltuială de energie. Speci
aliștii care-1 cunosc nu au 
fost îneîntați de man;era cu 
care a lucrat Cuțov. Acum 
campionul nostru are ocazia 
de a se reabilita, viitorul său 
adversar fiind bulgarul Pili- 
cev, un boxer cu vechi ștate 
de serviciu, însă lent în exe
cuțiile tehnice. Luptînd mai 
ordonat, Cuțov poate cîștiga 
acest meci care i-ar permite 
să fie prezent în setnifinale

în legătură cu evoluția pu- 
giliștilor noștri am solicitat 
părerea antrenorului 'ION 
POPA care ne-a declarat i

„Fină duminică seara pe 
ringul de la Arena Mexico 
s-au desfășurat 204 întil A ri 
in urma cărora au rămas în 
competiție 118 pugiliști din 
cei 354 care au luat Startul 
Intre aceștia și 7 din cei 9 
boxeri români. Este vorba de 
Calistrat Cuțov, Victor Zil- 
berman, Antoniu Vasile, ion 
Covaci, Ion Moneă ^t -S' Ion

S.U.A. 
Kenva 
U.R.S.S. 
R.D.G.

• HOCHEI PE IARBA. In-
1-0 (0-0); - — 
(3-1);

(1-1);
(1-0);
(2-0) ;
(0-0).
Cuba-Spania 4-3

" ; R.F.G.-
Belgia-Ja- 

Argentina- 
Pakistan-
Australia-

1.
2.
3.
4.
5. Ungaria
6. Australia 

Etiopia

5
4
1
2
1
1
1

7
1
3
1
2
0
0

1. S.U.A.
2. ROMANIA
3. Australia
4. R.DG.

R.F.G.
6. Ungaria

3
2
1
1
1
1

1
2
2
1
1
0

0
0
1
0 
o
2

12
3
3
1
1
1
1

8. Anglia și Tunisia 1+0+1 ; 
10. R.F.G. 0+3+3; 11. Bra
zilia, Cuba, Finlanda, Jamai
ca, Japonia, Mexic 0+1+0 ;

dia-R.D.G.
Mexic 5-1 
ponia 4-2 
Franța > 1-0
Kenya 2-1 
Olanda 2-0

POLO t
(1-1, 1-1, 1-1, 1-0); Japonia- 
Mexic 6-3 (1-0, 3-1, 0-1. 2-1). 
Iugoslavia — Grecia 11—1 
(3—0, 4—0, 1—1, 3—0).

VOLEI; U.R.S.S.-S.U.A. (F) 
3-1 (1, -6, 4, 6); Cehoslovacia- 
Bulgaria (B) 3-2 (7, -10, 9, 
-4, 7); R.D.G.—S.U.A. 3—0 (8, 
12, 10). 1

• ÎNOT. în seriile probei 
ele 200 m bras, Vasile Costa 
a realizat cel de al 10-lea 
timp (2:36,4), ratînd însă ca-

Sala de interviuri de la Sta
dionul Olimpic. în timp ce Lia 
Manoliu, printre lacrimi și su
ghițuri, nici nu-și mai găsește 
cuvintele ca să răspundă zecilor 
de întrebări ale ziariștilor, în
vinsa sa, Liesel Westerman, 
mai volubilă, a exDlicat: „Nu 
am reușit de loc să-mi reglez 
pirueta. îmi pare rău mai mult 
pentru cei de la clubul meu 
din Leverkusen, care mă aș-

0 etapă
in totalitate
a gazdelor

Final 
lor de 
boturi, 
rezistență — reunite intr-o im
presionantă gală panoramică a 
însușirilor omenești.

„Iute ca vîntul” a devenit, 
prin ștafetele sprinterilor, o ex
presie aproape materială, palpa
bilă, deși — paradoxal — rapi
ditatea execuției tinde, din ce 
în ce mai mult, spre insesizabil!

Imaginea bilei de metal, grea 
ca plumbul, ce zboară din 
mina unei codane voinice, pro
pulsată prin explozie, dintr-o 
•ghemuire de arc, aproape de 
hotarul celor 20 de metri, ex
clude orice presupuneri și pro
nosticuri referitoare la limitele 
puterilor omenești.

Saltul acrobatic al unui apa
rent saltimbanc cu o nemaipo
menită capacitate de concen
trare, poartă în sine sensul și 
germenele spiritului uman me
reu novator. Cu decenii în urmă, 
rostogolirea dorsală a mai fost 
încercată, dar regulile cereau ca 
picioarele să treacă mai întîi

apoteotic al competiții- 
atletism. Plin de sim- 
Viteză, forță, agilitate,

ștacheta. Regulile s-au schim
bat, și ele nu mai pretind decît 
începerea zborului de pe un 
singur picior. S-a găsit, iată, 
Cineva capabil să folosească un 
asemenea stil, cu totul particu
lar, și medalia de aur i-a răs
plătit strădania, ingenioasa ex
travaganță. Va avea desigur și 
imitatori, cu condiția ca salte
lele de ia aterizare să fie moi 
și urmașii să fie dotați cu cali
tăți acrobatice.

Maratonul s-a identificat cu 
triumful rezistenței omenești,

simbolic strălucitele 
atletice : primii patru 
reprezintă patru conti- 

diferite ale lumii ! Un 
sugestiv, care demons- 
o dată în plus, univer-

Din nou la Xochimilco

Flotila caiacelor 
și canoelor 

pornește în cursă.;.
• AZI - STARTUL TN 

„SERII"
• DESPRE SPORTVII 

ROMÂNI SI ADVER
SARII LOR

(Citiți în pagina a IV-a 
ultimele amănunte de 
la Xochimilco)

încheind 
probe 
clasați 
nente 
tablou 
trează,
salitatea Jocurilor Olimpice.

P.S. Apropo de stilul noului 
campion olimpic la săritura in 
înălțime. Exact cu 40 de ani în 
urmă, atletul clujean Ștefan 
Șomodi (clasat pe locul 2—4 la 
J.O. de la Londra) utiliza un 
procedeu foarte asemănător ce
lui de azi al Iui Fosbury.

Ceho- 
1+0+0 ;

7. Polonia 1+0+1
slovacia
10. Anglia 0+2+0; 11.
U.R.S.S. 0+1+5; 12. Austria 
0+1 + 1; 13. Cuba 0+1 + 0;
14. Olanda și Taiwan 0+01-1

»
și Franța

Anglia

8.

trebuie să ai răbdare!

teptau victorioasă. Dar, trebuie 
să mărturisesc că, în același 
timp, mă bucur pentru Duna 
mea prietenă Lia Manoliu, a- 
ceastă mare atletă care, la apus 
de carieră, după 
olimpice, merita 
aur. După cum 
tru a ajunge la
ai răbdare! Lia a avut răb
dare, iar eu mai am încă timp".

două bronzuri 
o medalie de 

se vede, pen
am trebuie să

iș.-

a fost fatală orădenilor... La al 13-lea corner executat de ploieșteni,

După citeva etape destul de zbuciumate, cu 
: rezultate mai mult sau mai puțin surprinză- 

; toare, unele din ele aproape de domeniul incre- 
■ dibilului (de pildă, victoria Crișului la Bucu

rești asupra Stelei), care lăsau impresia unui 
spor de cutezanță din partea echipelor aflate 
tn deplasare, iată că aceea desfășurată sîm- 
bătă și duminică a urmat un curs mai liniștit, 
confirmînd previziunile. De astă dată forma
țiile gazde au beneficiat din plin de avantajul 
terenului, clștigînd pe toată linia, ceea ce nu 
s-a mai intimplat pînă acum în campionatul 
actual. Chiar și cele două echipe oaspe de 
la București (Universitatea Craiova) și Arad
(Dinamo), cărora li se acorda un oarecare credit, nu numai 
că n-au reușit să pericliteze șansele adversarelor lor (Rapid 
și UT.A.j, dar au fost învinse fără drept de apel.

Intimplător, tocmai datorită acestor înfrîngeri ale studen
ților craiovent și dinamoviștilor bucureșteni s-a produs prin
cipala modificare în clasament după etapa a Xl-a: schim
barea liderului. In fruntea piramidei a revenit echipa antre
nată de Coco Dumitrescu, care in partida de duminică — 
după cum ne-a relatat trimisul nostru, Jack Berariu — a 
prestat un joc de excelentă factură, depășind net un adversar 
ce se dovedește deosebit de incomod chiar și atunci cînd 
evoluează în deplasare. U.T.A. confirmă astfel bunele impresii 
lăsate în etapele precedente, întărindu-ne convingerea că 
este hotărîtă a juca în acest campionat un rol principal, pe 
măsura bogatei și valoroasei sale tradiții, a talentului, mo
destiei și seriozității jucătorilor săi, a dragostei cu care 
publicul arădan o înconjoară. Cu toate că este prematur 
a încerca să ne pronunțăm de pe acum in privința candida
telor la lupta pentru titlu de campioană a țării, credem că 
nu riscăm prea mult afirmînd că U.T.A. se va putea număra

C. FIRANESCU

Cifra 13 . . . .
Grozea a centrat impecabil și Dincuță a reluat in gol: 2—0 pentru Petrolul! 

Mediii e jucat...
Foto I I. POPESCU — Ploiești
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REPREZENTATIVA DE FOTBAL 
A ROMÂNIEI 

A PLECAT IERI ÎN FRANȚA

(Continuare in pag. a 3-a)

Reprezentativa de fotbal a 
României a plecat, ieri la a- 
miază, pe calea aerului, la 
Paris. După o escală în Fran
ța, unde vor susține miercuri, 
la Metz. un meci amical, se- 
lecționabilii noștri vor pleca 
joi la Lisabona. în capitala 
Portugaliei, echipa țării noas
tre va întîlni duminică se
lecționata țării gazdă, într-un 
joc contînd pentru prelimina
riile campionatului mondial.

Au făcut deplasarea 18 ju
cători : Coman, Gornea (por
tari), Sătmăreanu, Dumitru 
Nicolae, Pojoni, Mocanu, De- 
Icanu 
Dinu, 
(mijlocași), Pîrcălab, 
Dembrovschi, Lucescu, 
zea, Oblemenco, Țarălungă 
(înaintași).

Lotul este însoțit de an
trenorii Angelo Niculescu și 
Emerich Vogi.

(fundași), Ghergheli, 
Petescu, Strimbeanu 

Dobrin, 
Gro-

=

z:

In așteptarea reconfirmării
7

Valoarea caiacului și ca- 
noei românești s-a impus 
în decursul multor ani, cu 
începere din 1956 cînd, la 
Melbourne, reprezentanții 
sportului nostru culegeau 
binemeritații lauri ai pre

gătirii lor minuțioase Noua Olimpiadă 
din aceste zile găsește tabloul mondial al 
podelei și pagaiei mult mai complex decît 
atunci, mai vast și mai populat cu per
sonaje noi. De aceea, figurile centrale pot 
dispărea de pe această dioramă vivantă 
în raport cu mișcările celorlalte. Acest fapt 
trebuie înțeles, acum, în preziua marilor 
confruntări într-un sport de mare frumu
sețe și care și-a cucerit nu numai un 
necontestat loc pe un program olimpic 
atît de sever și de nedrept uneori cu 
chiar numeroșii adepti, a căror pasiune 
poate fi, fără grijă, comparată cu cea a 
spectatorilor de fotbal, trebuind, însă, să 
li se adauge și competența, atribut supli
mentar în favoarea omului aflat pe mar
ginea culoarului de apă.

Este un sport complex, atît în ceea ce 
privește solicitarea fizică, dar. mai ales, 
după părerea noastră, a unor calități din 
domeniul mai intim al naturii umane pen
tru că practica plutitului pe apă cu cele 
mai sumare mijloace acționate de pro
priile puteri ale omului răscolește trecutul 
îndepărtat al speciei, în condițiile unei 
șlefuiri a acesteia, realizată nu numai de 
propria sa evoluție, ci și de aceea a teh
nicii actuale, a unei formidabile și mul
tiple experiențe. Probele individuale își 
păstrează astfel caracterul tuturor acelor 
întreceri în care individul se compară si se 
autocontrolează în funcție de anumite cri
terii de o mare obiectivitate, în vreme ce 
cele colective (care sînt și cele gnai nume
roase în program, cele mai pasionante) 
produc pe lîngă spectacol, și un izvor de 
alte frumuseți, mai ales pentru cei 
practică sporturile de apă.

Conjugarea 
echipai, oricît 
persoane în 
întreaga suită
dare trebuie să servească succesului Pen
tru că se știe, într-o ambarcație asigu
rarea ritmului este încredințată unui sin
gur sportiv — strokul — ceilalți trebuind 
să i se supună, să răspundă solicitărilor 
acestui deținător al pulsului întregului or
ganism plural.

care

de efort a membrilor 
de simplu ar fi el (de 
aceste discipline), ridică o 
de necesitcfi a căror acor-

unui 
două

Eșle alesul cel mai bun component al 
echipajului ? Intr-un sens anume, da. însă 
nu în.ceea ce privește simpla forță fizică, 
ci. și inteligenta, capacitatea de a se mo
biliza permanent și în funcție de siluotia 
întrecerii, puterea de a-și lua întreaga 
răspundere pentru tovarășii săi de efort, 
curajul de a-i putea privi la sfîrșil pe cei
lalți în ochi cu convingerea că tot ceea 
ce era posibil s-a îndeplinit, că fiecăruia 
i s-a cerut și ultima picătură de energie 
în favoarea tuturor. Acest dirijor, privit de 
coechipierii din spate ca de niște specta
tori ai unui concert, trebuie să-și cunoască, 
pînă în adîncimile sufletului și caracteru
lui, colegii, pentru ca execuția să fie desă- 
vîrșită, la limitele posibilităților fiecăruia

Asistența intuiește toate nuanțele durei 
întreceri sportive, simte ca barca fiecare 
val, ezitările, momentele cheie, împlini
rile. De aceea iubește sporturile de apa.

Echipajul român care va pilota caiacul 
de două persoane își joacă acum ma
rea șansă și, vai, atît de dura sansă (!) 
de a cuceri confirmarea olimpică după ce 
a obtinut-o pe cea europeană si mondială 
Pentru Vernescu 
în aceste zile 
si ei au înțeles 
poate mai bine.

Echipajul de 4 la caiac este omogen și 
echilibrat la un înalt punct valoric. El aș
teaptă cu calm startul, trebuind înțeles, 
însă, că la fel ca și ei și alfi sportivi mori 
ai lumii și-au concentrat forțele fizice și 
intelectuale spre a intra în nemurirea glo
riei olimpice.

Ceea ce se întîmplă, de fapt, în toate 
cele șapte dispute olimpice.

Acum, în ajunul întrecerilor la care flo- 
tilo românească se prezintă pe moi multe 
fronturi, acordăm toată încrederea noastră 
celor aleși să ne reprezinte, ferm con
vinși că ora startului îi găseste pregătiri 
gum se cuvine, deciși să lase pe luciul 
de apă de la Xochimilco suflul fierbinte 
al ultimului efort închinat gloriei sportive 
a culorilor care le înconjoară piepturile, 
oxigenindu-le cu puteri noi.

și Sciotnic s-a definitivai 
profilul valorii absoluie 
acest moment cum nu se

Emanuel VALERIU

Ciudad de Mexico, 21 octombrie
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Cu absențe in rindul ambe- meciul dificil al perechii Di-
lor echipe, a doua întilnire bar—Ciggolea in fața ateliste-
dintre Dinamo — noua dețină- ‘ 
toare a titlului — și Steaua, 
campioana de anul trecut, n-a 
oferit decit puține puncte de 
reală atracție. A eîștigat Di
namo, cum era șl de prevăzut, 
dar la un scor mult mai strins 
deeît în tur: 13—11. De men
ționat că prima întilnire ră- 
mîng incă neîncheiată, scorul 
fiind de 17—6 «pentru dinarno- 
Vîști (și o partidă întreruptă,

in care ludith Dibar conduce 
pe Eleonora Dumitrescu cu 5—3 
în primul set).

în meciul disputat simbătă și 
duminică la Progresul, noii 
campioni »u punctat decisiv la 
fete și tineret, dar au fost net 
întreeuți la seniori, unde Dron 

. — gripat — a pierdut de două 
ori, iar Marcu de asemenea 
(3-—6, 4—6, 3—6 cu I. Năstase; 
3—6, 1—6, 1—6 cu Popovici). 
Mai notăm și victoria dinamo- 
vistei Aurelia Cîrnaru la Va
leria Balaj (6—1, 11—9), ca și

lor Dumitrescu—Turea (4—6, 
6-1, 8-6).

Cu această, echipa Dinamo 
termină campionatul după o 
suită neîntreruptă de victorii: 
20 puncte din 10 jocuri. Echipa 
condusă de apreciatul antrenor 
Marin Bădin s-a impus ca fi
ind cea mai bună și — în spe
cial — cea mai echilibrată în 
toate compartimentele sale.

La sfîrșitul săptămînii s-au 
mai încheiat partidele din re
turul campionatului. După ce 
fusese înfrîntă de Dinamo cu 
6—17 (o partidă întreruptă), 
Construcții a început un 
meci dificil cu Progresul și con
ducea cu 12—8 înaintea înche
ierii ultimelor 
Toate aceste jocuri 
și aminate 
chidate în 
după care 
clașărnentul 
mului loc, pe care Dinamo nu-1 
mai poate pierde, toate cele
lalte sint încă în dispută.

Rd. V.
0 Deplasindu-se la Cluj, e- 

chipa Steagul roșu Brașov a 
obținut victoria în fața Poli
tehnicii din localitate, cu sco
rul de 17—7 (P. Radvany —
coresp).

patru partide, 
întrerupte 

urmează să fie li- 
următoarele zile, 

vom putea alcătui 
final. în afara pri-

PILULE • PILULE •
• în minutul 27 al meciu

lui Dinamo-Farul, Dragomires- 
cu (Dinamo) s-a supărat pe un 
coechipier și, în plină desfă
șurare a jocului, s-a „răzbu
nat” pe minge, lovind-o cu pi
ciorul. Prompt și cu corecti
tudinea care-1 caracterizează, 
antrenorul Dan Niculescu l-a 
trimis pe Dragomirescu la ves
tiar. Adăugind, insă, gestul lui 
Dragomirescu la comportarea 
generală a echipei (blazată și 
lipsită de combativitate), pu
tem deduce că este vorba și 
de lipsă de respect față de pu
blic. Să ne mai mirăm că să-

Iile sint aproape goale, 
chiar și echipele care pot 
spectacole
este cazul
joacă așa cum a 
duminică ?

ctnd 
oferi 
(cum 
țării)

atrăgătoare 
campioanei 

jucat Dipamo

CLASAMENTUL DIVIZIEI A

1. Steaua S 5 0 458—343 10
2. Dinarao 5 5 0 402—313 10
3. Rapid 5 4 1 388-334 9
4. Pont. BUC. 5 4 1 340—304 9
5. Pollt. Galați 5 3 2 320—319 8
fi. „U" Cluj 0 2 3 346—330 7
7, Poiit. Brașov 5 2 3 322-364 7
8. „U“ Tim. 5 2 3 384—399 7
9. I.C.H.F. 5 1 4 312—353 6

10. Farul C-ța 5 1 4 271—297 6
11. Poiit. Iași , 5 1 4 310—435 6
12. I.E.F.S. 5 0 5 289—345 5

Finala șahistelor are o singură 
fruntașă după 4 runde

ORADEA, 21 (prin telefon). — 
Două runde de luptă au adus 
perturbări in fruntea clasamen
tului finalei, care are acum o 
singură jucătoare în frunte, pe 
maestra internațională Marga
reta Teodorescu. Ea. a eîștigat 
consecutiv la două jucătoare 
aflate în partea de jos a tabe
lului, Veturia Simu și Marga
reta Juncu. In același timp, 
cealaltă fruntașă de pină acum 
— Elisabeta Polihroniade — 
după o victorie la Aurelia So- 
lomonovici, a făcut remiză cu 
Elena Răducanu, ceea ce îi dă 
un handicap de % p. Rezultata 
contradictorii a furnizat Ale
xandra Nicolau, care a remizat 
surprinzător cu Hilda Petri, 
pentru ca apoi să ciștige o par
tidă bună Ia actuala campioana, 
Gertrude Laumștarck.

După cum se poate observa, 
lupta devine din ce în ce mal 
dirză intre fruntașele întrecerii,

fapt 
rece 
constituie și un criteriu de se
lecție în vederea competițiilor 
internaționale de anul viitor.

Iată celelalte rezultate înre
gistrate în a treia ți a patra 
rundă: Desmireanu — Juncu 
Vj—*/3, Keicher — Răducanu 
*4—V-z, Makai — Jianu lk—ih, 
Perevoznic — Chiș 1—0, Baum- 
Starck — Pogorevici șminată 
(runda a 3-a); Makai — Des
mireanu 0—1, Chiș — Jianu 
’.'j—1/3, Simți — Reicher 
Va—Va, Solomonovici — Petri 
1—0, Pogorevici — Perevoznic 
V?—Vî (runda a 4-a).. Și o în
treruptă din a doua rundă : 
Sirnu — Desmireanu 0—1.

în urma acestor rezultate, 
clasamentul înaintea rundei a 
5-a se prezintă astfel : Marga
reta Teodorescu 3Vi P, Elisabeta 
Polihroniade și Maria Desmi
reanu 3 p, Alexandra Nicolau 
și Rodîca Reicher 2V2 p, Ger
trude Baumstarck 2 (1) p, E- 
lena Răducanu 2 p, Suzana 
Makai, Maria Pogorevici și Mar
gareta Perevoznic I1/- (1) P, E 
leonora Jianu, Emilia Chiș și 
Veturia Sirnu l'/j p. Aurelia So- 
lonaonovici și Margareta Juncu 
1 p, Hilda Petri % p.-

explicabil, de altfel, deoa- 
finala campionatului țării

Victorii scontate in etapa a doua a diviziei A

PILULE •
0 Cu prilejul „Cupei Româ

niei". junioara Doina Iftimie, 
de la — ....................................
scris 
acest 
samentului coșgeterelor (a mar
cat 58 de puncte). Ea a mai re
alizat această performanță cu 
prilejul diviziei B, al campiona
tului național. școlar și al cam
pionatului național de junioare. 
Ce părere au pivoții ?

Viitorul Dorohoi, și-a'în- 
pentru a patra oară în 
an numele în fruntea cla-

cro-
ulti-

PILULE

ft ft

Etapa a doua a campionatu
lui diviziei A, desfășurată du
minică, a fost caracterizată 
prin victorii scontate. Iată unele 
amănunte de la cîteva din par
tidele disputate.

CELULOZA BRĂILA—DI
NAMO (m) 1—3 (13, -12, -4, -11). 
Bucureștenii au condus în pri
mul set cu 9—6 dar datorită li
nei greșeli a conducătorului 
ecîiipei, sancționată de arbitru, 
au fost obligați să reînceapă 
jocul de la scorul de 0—6. Bră- 
ilenii au muncit mult și în 
.seturile 2 și 4 ridieîndu-se la 
nivelul adversarilor însă n-au 
reușit să treacă de aceștia. 
S-au remarcat Tirlici, Smere- 
cinschi (Dinamo), Dumitru și 
Brandenburg (Celuloza); (N. 
Costin — coresp. principal).

POLITEHNICA TIMIȘOARA- 
PETROLUL PLOIEȘTI (m) 3—1 
(-16,11,11,8). Luptă foarte strin
gs în care gazdele, cu un joc 
mai atent și decis la fileu, 
și-au adjudecat victoria, Men
țiuni : Coste, Weiss și Vraniță 
(Politehnica), Ignat și Rădulescu 
(Petrolul). (P. Arcan-coresp.. 
principal).

POLITEHNICA GALAȚI- 
PROGRESUL BUCUREȘTI (m) 
3—1 (6,7,-13,13). Studenții au
jucat foarte bine în primele 
două seturi deși au fost lipsiți 
de aportul lui Udișteanu. în se
tul al treilea ei au scăzut rit
mul, fapt de care au profitat 
bucureștenii cîștigîndu-1 la li
mită. Ultimul set a fost echi
librat și a revenit, la mare

luptă, gălățenilor. (S. Constan- 
tiîieșerz-coresp. principal).

FARUL CONSTANȚA—RA- 
l’TI) (m) 2—3 (14, -12, -8, 10, -6).' 
După un început mai mult de- 
cît promițător în care eonstăn- 
țenii au luptat de la egal la 
egal cu adversarii lor, plusul 
de valoare al feroviarilor și-a 
spus cuvintul în final. Jocul a 
fost in general de un nivel teh
nic bun. (P. Enache — c.orespj

RAPID-FARULCONSTANȚA 
(f) 3-0 (3, 13, 10). Rezultatul 
final — previzibil — nu nece
sită comentarii, dar cele două

echipe n-au reușit să ofere pu
blicului prezent duminică in 
sala Ciulești decit rareori un 
spectacol voleibaliști? pe mă
sura pretenției pe care o avem 
mai ales de la campioane. Du
pă un set în care Rapid a con
dus detașat și a eîștigat, fără 
insă a străluci, datorită opozi
ției slabe a eonstănțenoelor, în 
următoarele două, oaspetele în
drăznesc mai mult și cu un blo
caj mai bine organizat și un 
atac mai eficace le pun în di
ficultate de 
viare. S-au 
și FJoresctt 
Goloșie și 
beanu).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ—UNI
VERSITATEA CLUJ (f) 3-1 
(-13, 13, 13, 6), Gazdele au abor-

cîteva ori pe fero- 
remarcaț Szekely 
(Rapid), respectiv 

Anghel. (A. Bre-

dat -timid partida. în setul doi, 
insă, cînd elujencelș conduceau 
cu 7—0, Mocanu s-a accidentat. 
Jucătoarele de la Ceahlăul au 
speculat prompt ocazia și au 
inițiat atacuri din ce în ce mai 
frumoase prin Albiș, A. Vitv- 
zab și Zota, adjudeeîndu-și o 
victorie pe deplin meritată. 
(C. Nemfeanu-co'resp.).

C.S.M'. SIBIU—I.E.F.S. BUC. 
(f) 3—0 (11. 14, 12). Echipa si- 
biană, la prima sa evoluție pe 
teren propriu în actualul sezon, 
a reușit o victorie clară în nu
mai 60 de minute de joc, mai 
ales datorită calmului și hoță- 
ririi cu care a acționat In fi- 
nalurile seturilor. Vasiu, R. Po
pa și Schuun (C.S.M.), Totoran 
și Belgea (I.E.F.S.) s-au ridicat 
peste nivelul coechipierelor» 
(I. Boțocan-coresp.).

REZULTATE DIVIZIA B

C.F.R. Cluj-I.G.O. Hune
doara (m) 3—0, Pedagogic Tg. 
Mureș—Cooperatorul Șimleul 
Silvaniei (m) 3—2, C.F.R. Ti
mișoara—A.S.A. Sibiu (m) 3—0 
(neprezentare), Voința B. Mare— 
Universitatea Timișoara (m) 
3—2, Voința M. Ciuc — Sănăta
tea Arad (I) 3—0, Medicina 
Cluj—Politehnica Brașov (f) 3-1,

Scrimerii români
victorioși9

b

0 Oficialii (scorerii și 
’ nometrorii) manifestă în

rna vreme o neglijență supă
rătoare și, uneori, chiar dăună
toare bunei desfășurări a unei 
partide. Punctul culminant 
l-a atins scorerui Emil Nicu
lescu care, la meciul I.E.F.S.- 
Viitorul („Cupa României"), a 
permis antrenoarei formației 
din Capitală să folosească 13 
jucătoare (!). Amintind că s-au 
observat deseori semnalizări în- 
tirziate sau greșite, notări ero
nate in foile de arbitraj etc, ne 
întrebăm dacă nu a venit vre
mea unor sancțiuni.

0 Din nou se înregistrează 
absențe ale arbitrilor : Gh. Luca 
și C. Stanciu (Iași) la meciul 
Viitorul Dorohoi-Rapid Bucu
rești („Cupa României"), V. Po
pescu (București) la Întîlnirea 
I.E.F.S.-Cr.ișul Oradea („Cupa 
României") ș.a. Este adevărat

că de Ia programare pină la 
disputarea unei partide pot 
interveni situații neprevăzute, 
dar un minimum de conștiin
ciozitate trebuie șă-i oblige pe 
arbitri să anunțe eventuala lor 
neprezentare la Jocul progra
mat. Altminteri, apar situații 
penibile cum s-a petrecut Ja 
Dorohoi unde arbitrii locali 
(înlocuitori ad-hoc ai celor pro
gramați inițial) au părtinit pe 
față echipa gazdă.

0 Trei jucători divizionari 
vor sta un an pe tușă, ca ur
mare a faptului că formațiile 
la care au evoluat pină de cu- 
rind nu le dau dezlegările. Este 
vorba de Eliza Teodorescu 
(plecată de la Voința București 
la Pedagogic Constanța), Mar
gareta Pruncu (de 
nica București la 
rul București) și I. 
la Farul Constanța 
sitatea Timișoara).
suspendare. din cauza ambiției 
unor conducători. de cluburi și 
a unor antrenori...

la Foliteh- 
Constructo- 
Leonte (de 
la Univer- 
Un an de

d st

Mingea plutește încă in aer. Care dintre 
va intra in posesia ei ? (Fază din meciul

jucătoricei cinci
Steaua —l.C.H.F.) 
Foto i N. AUREL

ACTIVITATEA
SPECIALITATE

Rezultate valoroase, in prima etapă la Magdeburg

Prima etapă a campionatului 
divizionar de popice a debutat 
cu jocuri de calitate, majori
tatea soldate cu rezultate valo
roase, unele intreclnd chiar li
mitele celor mai optimiste aș
teptări.

AU FOST DEPĂȘITE 
RECORDURILE LUMII

întîlnirea dintre, echipele fe- 
mininp Voința Tg. Mureș și 
Rapid București , s-a încheiat cu 
rezultate... fantastice. Localni
cele, cunoscînd particularitățile 
arenei, au doborit — la dife
rențe apreciabile —, 
gareta Szemany (531 
echipe (2 762 p d) 
mondiale, Scor final
p d pentru Voința. (I. PĂUȘ — 
coresp. principal).

REȘIȚENCELE — 
NEPREGĂTITE

în partida dintre 
București — C.S.M.

prin Mar- 
p d) și pe 
recordurile 
2 762—2 475

patru dintre cele șase jucătoare 
oaspete, care deși au cunoscut 
pistele arenei, au acționat to
tuși cu nesiguranță. De altfel, 
nici una dintre reșițence n-a 
putut trece de 400 p d, întreaga 
echipă lăsînd impresia că este 
neantrenată suficient, fapt con
firmat de altfel în declarația 
făcută la sfîrșitul meciului, de 
Instrucțoarea Alfreds Apro. care 
l-a înlocuit pe antrenorul C. 
Iordache. Motivul : lipsa de ri
dicători, treabă pe care o efec
tuează pe rînd jucătoarele.

Voința a obținut victoria cu 
2 365—2 2S3 p d, eele mai bune 
rezultate 
registrate 
cu (410), 
(403) șl 
(402).

Celelalte rezultate : GAZ
METAN MEDIAȘ — HIDRO
MECANICA BRAȘOV 2 427— 
2 521 p d, U.T.A. — PETRO
LUL PLOIEȘTI 3—1 (GAZ
DELE NU AU PREZENTAT 
POPICE REGULAMENTARE 
PIERZÎND PARTIDA). VOIN
ȚA CLUJ - LAROMET BUC 
2 306—2 421 p d.

Tradiționalul concurs inter
național de scrimă de la Mag
deburg (R.d.g.) s-a încheiat , cu 
victoriile reprezentanților Ro
mâniei. Mai întii la floretă fete, 
prin Eva Lenghel și apoi la 
spadă, prin Iosif Sepeșlu.

Iată și clasamentele finale 
ale celor două probe. FLORETA 
FETE : I. Eva Lenghel 4 v.d.b. 
(in baraj 4—2); 2. Hildegard Iile 
4 v.d.b,; 3. Emma Heintiel 3 v-: 
4. Eva MUlle.r 2 v.; J. Erika 
Rudolf 1 v,; 6. Ane Marie Her
bert 1 v.

Voința 
Reșița,

I troc vicii) fie o metaiurgiștiloi
în „Cupa F.B.

individuale fiind în
de Valeria Dumitres- 
Cornelia Moc'Joveanu 

Constanța Marines

CAMFIONTI ÎNVINGĂTORI in
DEPLASARE

Olimpia Reșița, actuala cam
pioană a țării la băieți, a în
trecut la Cluj echipa Voința 
eu 5 115—5 032 p d. Cele mai 
multe popice au fost doborite 
de C. Rădulescu (O) — 909 și 
tînărul I. Stefuț (V) — 909. (P. 
RADVANI — coresp).

SURPRIZA LA TIMIȘOARA

SPADA : I. Iosif Sepeșiu (Ro
mânia) 4 v.d.b. (în baraj 5—2); 
2. Meltzig 4 v.d.b.; 3. Manni- 
scheff 3 v.: 4. Pfaffe 1 v.t 5. 
Grăber 1 v.; 6. Marinescu 1 v.

Bodica Văduva a fost elimi
nată in semifinale, iar Șuzana 
Ardeleanu n-a tras, fiind bol
navă. C. Duțu a fost eliminat 
și el tot.in seffiițjnale.

Radioamatori
maeștri ai sportului

unui 
tineri 
și a 

ridicării performanțelor tră
gătorilor români, federația de 
specialitate a luat, în ultima 
sa ședință de birou, o serie 
de măsuri importante. Prin
tre acestea se situează în 
primul rînd cea privitoare 
la - reorganizarea comisiilor 
și colegiilor centrale. De 
exemplu, colegiul central de 
antrenori existent pînă acum 
a fost desființat. în locul lui 
fiind alcătuite 
după specificul 
glonț, talere Și 
Astfel, procesul 
va căpăta un 
competent, deci 
eficient. Iată 
noilor colective: 
centrale de antrenori pentru

în scopul atragerii 
număr mai mare de 
care să practice tirul

cu glonț:

trei colegii, 
probelor, cu 
tir cu arcul, 
de instruire 
sprijin mai 
autorizat și 
componența 

colegiile

probele de armă 
președinte: M. BAIA, mem
bri : Șt. Petrescu, V. Enea, 
D. Pineta, N. Prestarea. M. 
Horneț; probele cu arme de 
vînătoare (talere și skeet): 
președinte: ing. D. VIDRAȘ- 

Gh. Florescu, 
B. Marinescu, 
Țuculescu, A.

i arcul: preșe- 
C. CISMARU,

METALUL BUC. — C.S.M. 
CLUJ 26—16. Metalurgiștii 
au eîștigat mai ușor decît 
ne-am fi așteptat. Din for
mația clujeană am remarcat 
pe Gh. Roșea (deși a pierdut 
meciul cu C. Negoescu). 
Schimburi dure de lovituri 
s-au înregistrat în întîlnirea 
dintre N. Enciu (Metalul) și 
Șt. Vituș (C.S.M.) cîștigată 
de sportivul de la C.S.M. Iată 
celelalte rezultate tehnice: 
C. Lucian (M) b. p. S. La- 
zăr ; Șt. Constantin (M) cîști
gă prin neprezentarea adver
sarului ; I. Lungu (M) b. p. 
I. Boancă ; Gh. Stan (M) b. p. 
P. Puiu'; C. Stanciu (M) b. 
ab. I A. Murg : A- Majai 
(C.S.M.) b. dese. III Gh. Voi- 
cu ; H. ■ Stumpf (M) b. p. 
A. Kiraly ; P. Cîmpeanu (M) 
b. p. Al. Bora ; Șt. Szentanai 
(C.S.M.) b. p. N. Motoc. 

’(D. Dumitrescu, coresp.).

breșteanu (C) b. p. N. Con
stantin : M. Udriște (C) b. p. 
I. Mihăileanu ; I. Streche (E) 
b. ab. II N. Similie ; M. Goan- 
ță (E) cîștigă fără adversar ; 
I. Crișan (C) egal cu C. Fi- 
lipescu ; Z. Lașzlo (C) b. ab. 
II V. Cazacii; C. Stoenică 
(C) b. p. E. ConstanăineScii ; 
S. Leoveanu (C) b ab. III 
Ș. Șchiopii ; I. Tănăseșcu (E) 
b. ab. I N. Tudor. (V. Albu, 
coresp.).

Alpiniada
universitară

a 
Alpiniadei Universitare organi
zată, în Bucegi, de C.S.U. — 
Institutul de Petrol, Gaze și 
Geologie-București, au partici
pat 56 alpiniști, reprezentînd 5 
asociații sportive.

S-au înregistrat următoarele 
rezultate : 1. C.S.U.—I.P.G.G. 
București 174 p ; 2. C.S.U.—Uni
versitatea Iași 57 p; 3. A.S. Gri- 
vița Roșie București 50 p; 4. 
A. S. Sănătatea București 18 p; 
5. A. S. Inst. Fizică Atomică 
București 18 p.

După desfășurarea celor două 
etape din acest an, clasamentul 
general se prezintă astfel :

1. C.S.U.—I.P.G.G. București 
283 p. ; 2. A. S. Grivița Roșie 
București 84 p ; 3. C.S.U, Uni
versitatea Iași 63 p ; 4. A. S. 
Sănătatea București 45 p ; 5. 
Centrul Universitar Brașov 
(A. S. Creația) 27 p ; 6. 
A.S.I.F.A. București 18 p.

La cea de a Il-a etapă

CU. membri:
I. Lovinescu, 
Cr. îoariid, Ș. 
Mișca ; tir cu 
dinte: ing. 1 
membri: Fl. Bodnar (Cluj), 
C. Melega, C. Popovici, C. 
Slașomeanu, V. Perceac, Z. 
Szabo (Tg. Mureș). Comisia 
centrală de competiții, ar
bitri si eiidentă: președinte: 
P. GORETI, membri: V. Ca- 
lomfirescu, E. Drăgan. St. 
Papură, D. Deleanu, A. Ru
gină, M, Luscalov.

Noile colegii de antrenori 
au ca 
deosebit de însemnate » orien
tarea metodică șj elaborarea 
planului de perspectivă pe 
patru ani, cu indici preciși 
și nominalizări de sportivi, 
ca și întocmirea planului de 
pregătire pentru sportivii 
care aspiră să participe la 
campionatele europene și 
mondiale din 1969. In prima 
categorie de competiții intră 
C.E. de tăiere și skeet (Ver
sailles, 15—22 iunie), arme 
cu glonț, femei și juniori 
(Versailles, 20—22 iunie), 
arme cu glonț, seniori (Pil- 
sen. 10—20 august), cerb 
alergător și mistreț alergător 
(a doua jumătate a lunii au
gust, la Moscova) Tot la 
anul. Madridul va găzdui 
C.M. de talere și skeet.

Cit privește comisia cen
trală de competiții, , arbitri și 
evidență, ea va trebui să re
dacteze regulamentul con
cursurilor în spiritul noilor 
modificări aduse de UJ.T.

CONSTRUCTORUL HUNE
DOARA 
TERE 
Rezultate 
că (E) 
versar ;
b. p, N. Făgârășanu ; N.

ELECTROPU-
20’_ 22.

Trui- 
ad-
(E)

Zîm-

CRAIOVA 
tehnice : C. 
cîștigă fără

N. Dumitru

FARUL CONSTANȚA — 
PROGRESUL BRĂILA 26—16. 
Ambele echipe s-au prezen
tat slab pregătite, deziluzio- 
nînd pe puținii spectatori 
prezenți în sala Sportului din 
Constanța. Rezultate tehnice : 
I. Bănică (F) egal cu C. Mo- 
moiu ; Gh. Anton (F) b. p.
N. Deicu ; F. Momoiu (P) 
cîștigă fără adversar ; P. Ma- 
nole (F) b. ab. II N. Vasile ; 
C. Șoșoiu (F) b. p, I. Jipa ; 
I. Șoș (F) b. ab. I A. Zei- 
ber ; I. Voicu (F) egal cu M. 
Lulea ; C. Voinescu (P) b. p.
O. Baciu ; I. Pițu (F) b. ab. X 
I. Gheorghe; Gh. Preda (F) 
b. p. V. Perianu; V. Zadri- 
gal (F) cîștigă fără adversar. 
(C.- Popa, coresp. principal).

DUNAREA GALAȚI — DI- , 
NAMO BRAȘOV 28—15. Re
zultate tehnice: T. Tudor (D)

cîștigă fără .adversar; A. 
Dumbravă (D) b. p, F. Mol
nar. I. Oprea (Dinamo) b. p. R. 
Iacoblev ; Gh. Roman (D) 
b. p. C. M.omoiu ; A. Enuș 
(D) b. ab. III Gh. Drugă ; 
V. Potolea (D) b. p. Șt. Du
mitrescu ; M. Săvescu (D) 
b. p. A. Pițigoi ; V. Buti (D) 
b. p. N. Strașină ; I. Petre 
(Dinamo) b. ab. I A. Dumi
tri u ; D. Tomescu (D) egal 
cu A. Gall ; T. Cîrcioran (D) 
b. ab. I I. Grăjdean. (S. Con- 
stantinescu șj Gh. Arsene, 
coresp).

în ultima etapă a turului 
„Cupei F. R. Box“ s-au mai 
înregistrat rezultatele : Mus
celul Cîmpulung . — Metalul 
Bocșa 25—16, (D. Rădulescu, 
coresp.). ; A.S.A. Oradea — 
A.S.A. Tg. Mureș 21—21. 
(V. Sere, coresp.) : U.M. Ti
mișoara — Metalul Ciudano- 
vița 0—33). (C. Crețu. coreso.); 
C.S.M. Reșița — Metalul P*lo- 
peni 2.1—21. (I. Plăvițu, co
resp.).

Fosta campioană a țării, Pe
trolul Ploiești, a cedat în fața 
formației C.F.R. Timișoara cu 
4 996—4 965 p d. în luptă di
rectă, maestrul emerit âl spor
tului O. Vinătoru a fost în
trecut de Filip Lupa cu 883— 
880 p d. (P. ARCAN — coresp. 
principal).

DERBIUL CAPITALEI A 
REVENIT 

CONSTRUCTORULUI

Partida dintre cele două for
mații bucureștene, Constructo
rul și Rapid, a revenit, nespe
rat, Constructorului cu 5119— 
5 028 p d. Performerul întîlni- 
rii I. Popescu. (C) a doborit 
368 popice, iar de la Rapid s-a 
remarcat A. Vrlneeanu cu 367 
P d. (T.R.).

Alte rezultate : FLACĂRA 
C1MPINA — GLORIA BUCU
REȘTI 5 143—4 883 p d, VOINȚA 
TG. MUREȘ — GAZ METAN 
MEDIAȘ 5 611—5 267 p d.

sarcini imediate și

JALBA ÎNVINGĂTOARE
IN „PREMIUL PĂCII"

Veritabil protocolului,
soarele a aranjat o ambianță plă
cută reuniunii de duminică, atră- 
gtnd o asistență nesperat de nu
meroasă. care să urmărească 
„Premiul Păcii", ultima cursă 
clasică a mitingului. Așteptată 
cu interes, proba a prilejuit un 
spectacol de certă calitate, în 
care au dominat, datorită condi
țiilor inițiale, de la plecare la so
sire, reprezentanții generației de 
trei ani. După ce vama talonată 
de Hîrtop și Jalba a condus 1 500 
de metri, urmăritorii au trecut 
la atac pe ultima parte a par
cursului șl Jalba s-a arătat net 
superioară la finiș față de Hir- 
top. Din rest Titirez, s-a apărat 
excepțional, realizind cea mai 
bună performanță din carieră. 
Din ansamblul rezultatelor sem
nalăm triplul succes al antrena
mentului Oană, învingător cu 
Hamlet și Fericita — conduse cu 
mult nerv de talentatul Ic’nim — 
ca și cu Ocarina ; o dublă vic
torie a antrenamentului Vasile 
Gheorghe cu Hindus și Fănișor 
și a șasea victorie din acest an 
a iepei Sonia, care a demonstrat 
că pauza pe care noi i-am soli

citat-o și conducerea t-a acorr 
tiat-o, n-a fost un factor iluzo
riu !... Reține atenția, de ase
menea, pe prim plan) luptă care 
se poartă acum între driveri 
pentru cucerirea titlului de cam
pion. Cu cinci reuniuni înaintea 
încheierii mitingului, situația 
locurilor fruntașe din clasament 
este următoarea : Vasile Gheor
ghe, I. Toderaș (19); I. Szatto, 
C. lehim (18); Gh. Tănase (15); 
M. Ștefănescu (14); T. Marcu, 
Gh. Avram (13), etc. înainte de 
a încheia, {Îneci să remarcăm cu 
privire la sancțiunile atribuite 
pentru evenimentele din reuniu
nea trecută, că lui Gh. Avram i 
s-a luat licența in mod fortuit. 
Vina lui n-a adus nimănui nici 
un prejudiciu. A reținut calul 
din acțiune, dar a eîștigat. Risca 
să fie surprins și să piardă. Dacă 
e vorba să se pedepsească inten
ția abaterilor fără efect direct 
apoi, cu minimum de bunăvoin
ță, comisarii alergărilor ar fi 
siliți să suspende cel puțin două 
treimi dintre driveri...

Rezultate tehnice : 1) Hamlet 
(C. Ichim), 37,4, Mamina, Va
meș ; 2) Nuga (G. Solcan) -'37,5, 
Retevei, Ilva MiSă; 3) Sohia (S. 
Onaclie) 28,8. Glod, Fetru; 4) Fe
ricita (C. Ichim) 32,4, Amazoana, 
Nimbus; 5) Hindus (Gh. Vasile) 
28.4. Rebus, Orga: 6. Jalba (Gh. 
Tănase) 26, Hîrtop, Titirez; 7) 
F’ânișor (Gh. Vasile) 28.1. Felix, 
Paleta; 3. Ocarina (I. Toderaș) 
34,6, Artera, Taiga.

Niddy DUMITRESCU

Na- 
Fi
ice 
a.c.
ti."

YO3FF,

La sediul Consiliului 
țional pentru Educație 
zică și Sport a avut 
sîmbătă 19 octombrie 
festivitatea decernării
țiului de „maestru al spor
tului” următorilor radioama
tori care, prin activitatea lor 
îndelungată și prin perfor
manțele obținute, au înde
plinit normele necesare a- 
cordării acestei înalte dis
tincții :

Petre Cesar 
din București

Victor Demianovschi — 
YO6AW, din Brașov

George Craiu — YO3RF, 
din București

Vasile Iliaș — YO3CR, din 
București

Victor Vazian — YO7DO, 
din Craiova

Radioamatorii au fost fe
licitați de tovarășul Marin 
Bîrjega, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., care le-a urat 
succese tot mai mari în ac
tivitatea lor viitoare.

în numele noilor maeștri 
ai sportului a răspuns in
ginerul George Craiu. 
(E. R.).

t



0 etapă m totalitate
(Urmare din pag. 1)

printre ele. O îndreptățesc 
la această perspectivă rezul
tatele, dar mai ales compor
tarea sa în teren de-a, lungul 
celor 11 etape de campionat 
consumate,

Aceleași frumoase aprecieri 
le-ar merita și Universitatea 
Craiova, dacă ar fi să excep
tăm focul său de duminică. 
Căci in acest meci, ia prima 
sa apariție in Capitală in 
actualul campionat, echipa 
craioveană a dezamăgit ă- 
proape total prin maniera sa 
de joc. Ea nu și-a onorat 
poziția de fruntașă a clasa
mentului, fiind depășită des
tul de ușor de un adversar 
care, cu toată dorința sa de 
victorie și, implicit, de reabi
litare, in cir 'i ambiției ma
nifestate, rătume încă depar
te de valoarea și forma do
vedite în anii trecuți. S-ar 
putea ca nereușita elevilor 
lui Coidum și Frînculescu să 
constituie doar un accident, 
Ipoteză pe care ei au posi
bilitatea să o confirme chiar 
în etapa următoare, cînd vor 
evolua din nou în deplasare, 
Căci, orice s-ar spune, aceste 
jocuri pe terenuri străine 
constituie piatra de încerca
re pentru oricare echipă.

Etapa de simbătă și dumi
nică a scos, de asemenea, în 
evidență revenirea campioa
nei noastre — Steaua — ca 
șt degringolada in care se 
mențin Universitatea Cluj și 
Vagonul. Deși nu au făcut 
un joc la nivelul posibilită
ților de care dispun, steliștii 
au adăugat zestrei lor încă 
două puncte, ceea ce le în
tărește moralul in acest final 
al primei părți a campiona
tului. In privința celorlalte 
două echipe menționate, criza 
prin care trec este evidentă. 
Dacă Vagonul dovedește cu 
fiecare etapă care trece că 
e te de fapț q echipă mo
destă, cu șanse reduse de a 
Supraviețui în prima divizie, 
surprinde in schimb seria de 
eșecuri a formației clujene, 
după un început ce se arăta 
foarte pr-mițător. Să fi obo
sit tinerii elevi ai lui Teașeă, 
sau altele să fie cauzele ? tn 
orice caz, clujenii rămîn foar-

a gazdelor 
te îndatorați, attt față de 
inimoșii lor suporteri din 
orașul de pe Someș, «ft și 
față de toți iubitorii fotbalu
lui din țara noastră.

Și după etapa de duminică 
clasamentul continuă să se 
mențină destul de strîns, în
deosebi in partea sa de mij
loc (locurile 5—IZ) unde S 
echipe au cite 11 puncte și 
trei cite 1.0 puncte. Avem 
deci de-a face eu un evident 
echilibru de forțe, dar acesta 
sa manifestă, așa cum remar
cam intr-un comentariu pre
cedent, pe un fond valoric 
cam scăzut. Cu două-trei ex
cepții, jocurile etapei a Xl~a 
au fost de slab nivel tehnic 
și spectacular, abundlnd gre
șelile de tot felul (inclusiv 
cele de arbitraj). Faptul nu 
ne poate decît întrista, mai 
ales dacă avem in vedere că 
nivelul modest al jocurilor de 
campionat se reflectă direct 
și asupra comportării repre
zentativei național», Or, evo
luția acesteia la Lisabona, 
în compania echipei Portu
galiei, se va produce chiar 
duminică.

De fapt, tocmai apropierea 
acestei importanțe confrun
tări a făcut ca la jocurile 
etapei de simbătă șt duminică 
să fie urmărite cu justificat 
interes evoluțiile celor 22 de 
fotbaliști selecționați in lot. 
Dintre ei, urmau a fi aleși 
cei ÎS care în cursul zilei de 
ieri au și plecat în Franța 
Din păcate, constatările n-au 
fost în totalitate mulțumitoa
re. linii dintre selecționabili 
(Lucescu, Dobrin, Qrozea, Pe- 
tescu, Deleanu) au arătat și 
de astă dată că merită onoa
rea ce le-a fost făcută. Alții, 
insă (Coman, Ghergheli, Săt- 
măreanu, Oblemenco, Strîm- 
beanu, Țarălungă) n-au avut 
în această etapă o comporta
re convingătoare. Sperăm, to
tuși, că in dificila partidă de 
la Lisabona toți componența 
echipei României se vor pre
zenta in plenitudinea forțelor, 
la nivelul maxim al posibi
lităților de care dispun, pen
tru a obține un rezultat cit 
mai bun.

Echipe românești 
în străinătate
CRIȘUL LA BUDAPESTA

Duminică 27 octombrie, 
chipa 
tr-un

inta,

6* 
orădeană va evolua în- 

meci amical, la Budapeș- 
compania lui Honved.

DINAMO BACĂU 
ÎN IUGOSLAVIA

începînd de duminică dimi
neață, echipa de fotbal Dinâmo 
Bacău se află în Iugoslavia, 
în localitatea Kragujevac, un-, 
de, la invitația echipei locale, 
din divizia secundă a campio
natului iugoslav, va participa 
la un turncu-fulgcr. Băcăua
nii au deplasat Întregul Iot, 
mai puțin Dembrovșchi, reți
nut la echipa națională pentru 
meciul eu Portugalia.

MINI-STATISTICĂ ÎN „A"
® în. 11 etape ale cam

pionatului diviziei A s-au 
marcat 244 da goluri. în ul
tima etapă s-au înscris doar 
19 goluri.
• Cele mai eficace înain

tări : „U“ Craiova — 23 de 
goluri. Steaua — 22 de go
luri, U.T-A. — 21 de ghiuri, 
Dînamo București, A-S-A. Tg. 
Mureș și „U* Cluj — cîte 
18 goluri.

® Cele mai slabe apărări: 
Vagonul — 30 de goluri pri
mite, ,fU" Cluj — 21 de go
luri, „U“ Craiova și Farul 
— cîte 17 goluri.

® In clasamăntu] golgete- 
rilor conduc Oblemenco („U" 
Craiova) și Tufan (Farul) cu 
cîte 8 goluri, urmați da Gro- 
zea (Petrolul), Oaidă (Pro
gresul) și Voinea (Steaua) cu 
cîte 7 goluri și Oprea (,,U“ 
Cluj) cu 6 goluri.

® Duminică, arbitrii au a- 
cordat două lovituri de pe
deapsă și ambele au fost ra
tate. Autorii acestei „isprăvi":

(Crișul) și Codreanu 
în acest fel, numă

rul penaltiurilor ratate în a- 
cest campionat se ridică la 8.

® Și în etapa a Xî-a, pe 
o foaie de arbitraj a fost con
semnată o eliminare. „Eroul": 
Dărăban (Crișul) care l-a Io*, 
vit pe Alexiu (Petrolul).

Balogh 
(Rapid).

Olimpia Satu Mare-
V.T.K. Diosgyor 0-0
SATU MARE (prin telefon). 

Duminică a avut loe în locali
tate meciul irțternaționaj 
fotbal 
limpia 
V.T.K. 
ză 
de 
joc 
llu 
vreunui gol. Scor final : 9—0.

A. VERBA — coresp. .

de 
djnțre echipa locală O- 
șî formația maghiară 
Diosgyor, care activea- 

primaîn 
spectatori 
dinamic, 

au putut

divizie. Cei 6 000 
au asistat la un 
dar, din păcate, 
urmări înscrierea

Din carnetul cronicarului
Dupâ meci...

Am avut prilejul să călăto
resc în tren, la întoarcerea de 
la Arad, cu Pircfflab, 
Ghergheli, Petescu și Cor
nea, care se prezentau la 
lot. Firește, o bună bucată de 
vreme, s-a comentat meciul 
Încheiat cu Citeva ore mai îna
inte. Și surpriza, a fost dintre 
cele mai plăcute. Cei doi. jucă
tori dinamoviști n-au recurs 
nici un moment la scuze sau 
la reproșuri, deși părerea lor 
este că, la primul gol al local
nicilor, Moț centrase din afara 
terenului de joc.

-- De ce să batem monedă 
pe această fazi, cind U-T.A. 
a jucat, evident, mai bine de- 
cit noi ? a spus Pircălab, res- 
pingînd ideea oricărei moti
vări. De altfel, in ultimele 
campionate, am fost mereu „cli- 
enții” U-T.A.-ei. Uneori chiar 
și la București!

Ghergheli s-a referit la duelul 
său direct cu Domide, mani- 
festind același spirit de obiec
tivitate.

...tn cabina de vagon-lits în 
care ne ștrinsesem cu toții, fair- 
play-ul a fost prezent tot tim
pul. Ce bine ar fi dacă l-am

întilni mai des (i pe terenul de 
mc-

Să închei aceste rînduri, fă- 
cîndu-mi „mea culpa" pentru o 
greșeală strecurată, in viteza 
transmisiunii telefonice, tn cro
nica de ieri: nu Axente, ci 
Mot a înscris cel de-al doilea, 
gol al arădenilor.

Ar rămine in discuție, in 
special pentru cei care țin e- 
vidența. golgheterilor, cel de al 
treilea punct al meciului, Cine 
l-a înscris ? Pojani sou Domi” 
de ? Șutul primului a lovit bara 
interioară revenind in teren, de' 
unde Domicle, în aceeași clipă, 
a irlmis-o in poartă; Arbitrul 
a apreciat insă că golul fusese 
înscris din prima fază, de Po- 
joni, astfel c& a fluierat pe 
loc gol. Este ceea ce ne-a con
firmat și după meci. Trebuie 
luată, deci, in considerare, deci
zia arbitrului și nu șutul lui Do- 
mide, care a avut insă, ori
cum, darul de a scoate cel de 
ql treilea gol al arădenilor de 
sub semnul întrebării.

J. BERARIU

ÎN DIVIZIA C
SERIA I

Cimentul Bicaz — Petrolul 
Moinești 3—2 (2—1)

Textila Buhuși — Știința 
Baeău 1—3 (0—1)

Minerul Gura Humorului.
— Penicilina Iași 1—0 (1—0) 

Victoria Roman — Viitorul
Botoșani 4—2 (2—0)

Letea Bacău — Minobra- 
dul V. Dornei 3—1 (3—0)

Rarăul Cîmpulung — Fo
rests Fălticeni 0—0

Fulgerul Dorohoi — Fores- 
ta Ciurea 2-—1 (1—0)

Nicolina Iași — Unirea Ne
grești 3—0 (neprezentare))

(Corespondenți ; Șt. Ghim 
pe, I. Vierii, D. Bolohan, G. 
Groapă, I. lancu, A. Rotaru,
— D. Dumitru)

1. Forests
Fălticeni 10 7 2 1 23—10 16

2. Știința 10 7 1 2 17- 6 15
3. Min. Gura

Humorului 10 5 2 3 17—13 12
4. Minobradui

ghiu-Dej — Metalul Buzău 
0—2 (0—2)

Flamura roșie Tecuei-Mets- 
lui Brăila 3—3 (1—0).

(Corespondenți: I. Turșie, 
N. Dincă, D. Marin, S. San
du, V. Ștefănescu, I, Tănă- 
sescu, Gh. Gorun, V, Do ruși.
i. Rapid plopeni 10 7 2 1 20— 7 16
2. Unirea Foc. 10 6 1 3 20—10 13
3. Ancora Gl. 10 5 3 3 18—10 12
4. Petrolistul

Boldești 10 5 3 3 14—13 13
' 5. Met. Buzău 10 4 3 3 19—12 11

6. Gloria CFR Gl. 10 5 0 5 15-13 10
7. Rulmentul

Bîrlad 10 3 4 3 11—11 10
8. Stuful Tulcea 10 3 4 3 8— 9 10
9. Șoimii Buzău 10 4 2 4 11—13 10

10. Chimia or. Gh.
Gheorghiu-Dej 10 3 4 3 8—11 10

11. Petrolul Berea 10 3 3 4 15—20 9
12. S.U.T. Galați 9 2 4 3 12—13 8
13, FI. r. Tecuci 10 3 2 5 17—19 8
14. Met. Brăila 10 1 6 3 10—14 8
15. Chimia

Mărășești 9 3 0 6 14—17 6
16. Gloria Tecuci .10 2 1 7 î—25 5

V. Dornei 10 5 3 3 14—14 12
J. Viitorul

Botoșani 10 5 1 4 20-14 11
6. Penicilina 

iași 10 4 3 3 14-11 11
7. Letea Bc. 10 5 1 4 10—16 11
8. Textila

Buhuși 10 4 2 4 21-12 10
9. Njeolina

Iași țo 3 4 3 17-1.6 10
10. Victoria

Roman 10 4 2 4 14-18 10
11—13. Rarăul

C-lung 10 3 3 4 14-16 9
Cimentul
Bicaz 10 3 3 4 15-17 9

13. Petrolul
Moinești 10 4 0 6 18-13 8

14.‘Forests
Ciurea 10 4 0 6 15-19 8

15. Fulgerul
Dorohoi 10 3 2 5 14-19 3

16. Unirea
Negrești 10 0 0 110 5-34 0

ETAPA VIITOARE Știin ța
Bacău — Forests Fălticeni, 
Penicilina Iași — Cimentul 
Bicaz, Petrolul Momești — 
Minerul Gura Humorului, Fo- 
resta Ciurea — Letea Bacău, 
Minobradul Vatra Dornei — 
Nicolina Tași, Viitorul Boto
șani — Fulgerul Dorohoi, Uni
rea Negrești — Victoria Ro
man, Textila Buhuși — Ra
răul Cimpulung.

SERIA A II-A
Stuful Tulcea — Rulmen

tul Bîrlad 0—0
Petrolistul Boldești — Glo

ria C.F.R. Galați 2—0 (2—0)
Șoimii Buzău — Ș.U.T. Ga

lați 2—1 (0—0)
Chimia Mărășești — Petro

lul Berea 5—1 (4—0)
Ancora Galați — Gloria Te

cuci 3—0 (1—0)
Rapid Plopeni — Unirea 

Focșani 1—0 (1—0)
Chimia oraș Gh. Gheor-

ETAPA VIITOARE : Meta
lul Brăila —■ Chimia Mără
șești, Șoimii Buzău — Stu
ful Tulcea, Unirea Focșani — 
Metalul Buzău, Petrolul Ber
ea Ancora Galați, Gloria 
C.F.R. Galați — Flamura ro
șie Tecuci, S.U.T. Galați — 
Petrolistul Boldești, Rulmen
tul Bîrlad — Rapid Plopeni, 
Gloria Tecuci — Chimia oraș 
Gh. Gheorghiu Dej.

SERIA A III-A
I.T.C. Constanța — Coope

ratorul Urziceni 2—0 (0—0)
Unirea Mînăstirea — Au

tobuzul București 0—I (0—0)
Cimentul Medgidia — Si

rena București 2—1 (2—0)
T.U G. București — I.M.U. 

Medgidia 0—1 (0—1)
Marina Mangalia — Petro

lul Videle 3—0 (1—0)
Olimpia Giurgiu — Elec

trica Constanța 3—3 (2—1)
Ideal Cernavodă — S.N 

Oltenița 3—1 (2—0)
Flacăra roșie București — 

Celuloza Călărași 1—0 (0—0)
(Corespondenți ; N. Enache, 

I. Dumitriu, Al. Mavlea, Gh. 
Sandu, I. Cioboată, Tr. Bar- 
bălată, N. Radu și N. Toka- 
cek)).

9. Ideal

1. IMU Medg. 10 6 4 d 20- 4 16
2. S.N. Oltenița 10 6 2 2 27— 7 14
3. FI. r. Buc. 10 6 2 2 19—10 14
4. Cimentul

Medgidia 10 5 3 2 16—11 13
5. Autob. Buc. 10 4 4 2 15—10 12
6. T.U.G. Buc. 10 4 3 3 19— 7 11
7. Olimpia

Giurgiu 10 4 2 4 22—20 10
8. Marina Mang. 10 3 4 3 13—14 10

Cernavodă 10 3 4 3 13—17 10
10. Electr. C-ța 10 3 3 4 15—14 9
11. I.T.C. C-ța 10 3 3 4 9—14 9

Lot o-P ron os port
• Programul concursului Pro
nosport de duminică 27 octom
brie 1968.
9 Azi ultima zi Ia concursul 
Pronoexprcs „5 din 45“ de 
iniine.

Duminică 27 octombrie 1968, 
echipa țării noastre susțin» 
meciul din cadrul prelimina
riilor campionatului mondial, 
cu echipa Portugaliei. Acest 
meci constituie capul de afiș al 
concursului Pronosport nr. 43. 
în rest meciul internațional 
Iugoslavia •— Spania, opt întil- 
nirj din campionatul italian și 
trei partide din cadrul cam
pionatului. categoriei B al țârii 
noastre.

Dar iată acest program: 1: 
Portugalia — România ; II,: Iu
goslavia — Spania ; III : Fio
rentina — Milan ; IV : Inter- 
nazionale — Cagliari ; V: Ju
ventus — Bologna ; VI : Lane- 
t'Ossi — Atalantă ; VII : Na
poli — Roma; VIII : Pisa — 
Varese ; IX: Sampdoria — 
Palermo ; X : Verona — Țo- 
tino ; XI : Chimia Suceava — 
Oțelul Galați ; XII : A.S. Cu- 
gir — Metalul Tr. Severin ; 
XIII: -Electroputere Craiova — 
Polițțhgița g?ii$șoan

@ După marele succes rea
lizat de concursul special Pro- 
noexpres din 9 octombrie, 
mîine are loc concursul obiș
nuit Pronoexpres la care se 
aplică noua formulă tehnică 
„5 din 45“.

Pentru a putea participa, vă 
reamintim că astăzi este UL
TIMA ZI în care vă mai puteți 
procura biletele.

ffi Tragerea excepțională 
Loto de astăzi va avea loc Ia 
București în sala din strada 
Doamnei nr. 2 cu începere de 
la ora 18.30. Tragerea va fi ra
diodifuzată.

PRONOEXPRES 
premiile concursului nr. 42 

din 16 octombrie 1968 
EXTRAGEREA I : categoria 

I : 2,5 variante a 108.295 lei ; 
a Ii-a: 127,5 a 1.191 lei ; a 
III-a: 3.608,5 a 42 lei.

EXTRAGEREA a II-a: ca
tegoria A: 5 variante a 24.117 
lei ; B : 299,5 a' 402 lei ; C : 
5.066 a 23 lei.

Premiile de categoria I. de 
la extragerea I au fost ob
ținute de Vasile ' Constantin 
din Brăila. Petre Aurica din 
București și Reinchart Va
sile (50%) tot din București.

Un nou atac la poarta oaspeților. Golul 
București

va fi evitat. Fază din meciul Flacăra roșie
Foto : N. TOKACEK — coresp.Celuloza Călărași

12. Celuloza 
Călărași 10 4 1 5 9—19 9

12. Min. Bocșa
13. Furnirul

10 4 ,1 5 15—25 9

13, Petr. videle 10 3 1 6 11-24 7 Deta 10 4 0 6 9-16 8
14. Sirena Buc. 10 2 2 6 11-18 6 14. Energ. Tr. Sev. 10 3 1 6 13—17 7
15. Unirea Mînăst. 10 2 2 5 3—19 6 15. Autorapid 10 3 3 5 6—16 7
16. Coop, Urziceni 10 1 2 7 8—22 4 ■16. Șoimii Tim. - 10 1 3 6 .5—13 5

ETAPA VIITOARE: Celu- ETAPA VIITOARE: Minei-

14—15. Minerul 
B. Sprie

14—15. Someșul 
Satu M.

16. Bradul 
Vișeu

loza Călărași .Unirea Mi- 
năstirea, I.M.U,' Medgidia — 

' Flacăra- roșie București, Pe- 
■ traiul Videle - —T.U.G.
București, Cooperatorul Urzi
ceni — Cimentul Medgidia, 
Autobuzul București —• O- 
limpia Giurgiu, Electrica 
Constanța — Ideal Cernavodă, 
Sirena București — Marina 
Mangalia, S.N. Oltenița — 
I.T.C. Constanța.

SERIA A IV-A
C.I.L. Rm. Vilcea — : 

greșul Balș 2—1 (1—0)
Chimia Tr. Măgurele

Unirea Drăgășani 1—0 (1—0) 
Minerul Cîmpulung Muscel 

—• Tehnometal București
2—2 (0—1)

Mașini unelte București — 
Caraiman Bușteni I—0 (0—0)

Prahova Ploiești — Voința 
București 3—2 (0—1)

Carpați Sinaia — Progre
sul Corabia 1—0 (0—0)

Comerțul Alexandria — 
I.R.A. Cîmpina 2—0 (1—0)

Metalul Tîrgoviște — Mus
celul Cîmpulung Muscel 4—0 
(1—0)

(Corespondenți : P. Gior- 
noiu, D. Gruia, D. Radulescu, 
D. Daniel, St. Ionestu, P. 
Popa, Al. Bizon
1.
2.
3.
4.
5.

Pro-'

6.

12.
13.
14.

15.
16.

lowest u, 
și M. Avanu).

Carpați Sinaia 10 7 2 1 16—11 16
Metalul Tgv. 10 5 4 1 24—13 14
Prog. Corabia 10 6 2 2 13— 6 14
Prah. Ploiești 10 5 2 3 19—13 12
Caraiman
Bușteni 10 4 3 3 15—11 11
Maș. unelte
București 10 3 5 2 16—12 11
Chim. Tr. Măg. 10 4 3 3 14—11 11
IRA Cîmpina 10 4 2 4 16— 9 10
Voința Buc. 10 4 1 .5 24—16 9
Comerț. Alex. 10 3 3 4 16—15 9
Tehnomet.
București 10 3 3 4 14—17 9
Prog. Balș 10 S 2 5 8-14 8
Cil Rm. V. 10 3 2 5 10—18 8
Muscelul
C-lung 10 2 4 4 8-17 8
Unirea Drăg. 10 3 0 7 6—23 6
Min. C-lung 10 0 4 6 7-20 &

ETAPA VIITOARE : Carai- 
man Bușteni — Comerțul A- 
lexandria, Minerul Cîmpu- 
lung " ’' .. ...............
I. R.A. Cîmpina — i 
Cîmpulung, Metalul 
viște — C.I.L. Rm. 
Progresul Balș — 
unelte București, 
Ploiești — Progresul Cora
bia, Tehnometal București — 
Chimia Tr. Măgurele, Voința 
București — Carpați Sinaia.

SERIA A V-A
Progresul Strehaia —Victo

ria Tg. Jiu 2—1 (1—0)
U. M. Timișoara — Steagul 

roșu Plenița 1—1 (1—1)
Minerul Mottu — Minerul 

Bocșa 5—2 (2—0)
Victoria Caransebeș — Șoi

mii Timișoara 3—0 (neprezen
tare)

Autorapid Craiova — Voin
ța Lugoj 0—0

Furnirul Deta — Dunărea 
Calafat 1—0 (1—0)

Metalul Topleț — Energe
tica Tr. Severin 2—1 (1—0)

Minerul Lupeni — Minerul 
Anifta 1—0 (1—0)

(Corespondenți: 
breanu, R. Plâiașu, 
ceanu, M. Mutașcu, 
P. Toma, C. Avram și I. Co- 
tescu).
1. Voința Lugoj
2. Min. Anina
3. Mitt. Lupeni
4. Met. Topleț
5. Victoria

Caransebeș
6. Frog. Strehaia
7 U.M. Tlm.
8. Vict. Tg. Jiu
9. St. r. Plenița 

10. Min. Motru
II. Dunărea

Calafat

Minerul
Unirea Drăgășani, 

Muscelul 
Tîrgo- 

. Vîlcea, 
Mașini 

Prahova

Gh. I>o- 
P. Pălăn- 
M. Bobei,

10 6 2 2
2
2
4

10 5 3
10 5 3 

0io
io
10
10
10
10
10

10

6

5
5
4
4
4
3

4

10

10

10

3

3

1 6 ll-r-23 i

7

o 7
ETAPĂ VIITOARE :

3 9—25

13—10
15— 3

9— 6
20-18

14
13
13
12

3
2 3
3 3
2 4
2 4
3 4

2

1 5 12—14

12
12
11
10
10

S

fi

Marmației Olimpia Satu 
Mare, Unirea Dej Dinamo 
Oradea.

SERIA A VIII-A
Colorom Codlea —

Brașov 2—1 (1—0)
Minerul Bălan — 

Orașul Victoria l-’0 (1—0)
Tractorul Brașov — Medi

cina Tg, Mureș 1—1 (0—0)
Unirea Crișțtfrul Secuiesc 

— Chimia Fărăgaș 0—2 (0—1)
Avîntui

Tîrnâveni 3—2 (1—1)
Chimica Tirnăvepi — Tor

pedo Zărnești 4—0 (1—0)
Vitrometan Mediaș — Oltul 

Sf. Gheorghe 1—1 (0—1)
C.F.R. Sighișoara — Lem

narul Odorheiul Secuiesc 
1—0 (1—0)

(Corespondenți: N. Seceiea- 
nu, R. Bortoș, T. Maniu, V. 
Lorintzi, L. Maior, I. Ducan, 
Z. Rișnoveanu

1. chimica 
Tîrnăveni

2. Chimia Făg.
3. Oltul Sf. Gh.
4. Med. ' Tg.' "■
5. Avîntui

Reghin
6. Lemnarul

Odorhei
7. CFR Sighiș.
S. Color. Codlea9. Chim, or.

Victoria10. Torpedo 
zărnești

11. Tract. Brașov
12. Carpați Bv.
13. Vitrom. Mediaș
14. unirea Cristur 
îs. voința Tîrnăv.
16. Min. Bălan

Carpați

Chimia

Reghin — Voința

M.

Și I. Turjan).
10
10
10
10

10

10
10
10

10

6 0

4
5
5

3
1
1

5 1

2
2
1 
0

3
4
4

4

13

16—18

14—10
10—11
13—13

12—16

12

11
11
11

11

10
10
10
10
10
10
10

2
3
2
1

rul Bocșa — U.M. Timișoara, 
Minerul Anina —• Autorapid 
Craiova, Energetica Tr. Seve
rin . — Progresul Strehaia, 
Metalul Topleț —- Victoria Ca
ransebeș, Furnirul Deta — 
Minerul Lupeni, Steagul roșu 
Plenița — Voința Lugoj, Șoi
mii Timișoara — Minerul 
Motru, Dunărea Calafat — 
Victoria Tg- Jiu.

SERIA A VI-A
Aurul Brad —- Victoria Că

lan 1—1 (0—0)
Ariesul Turda — Minerul 

Ghelar 3—0 (1—0)
Soda Ocna Mureș — A.S.A. 

Sibiu 2—1 (1—0)
Arieșul Cîmpia Turzii — Mi

nerul Baia de Arieș 1—0 
(0—0)

Progresul Sibiu — Mureșul 
Deva 2—0 (0—0)

Tehnofrig Cluj — Metalul 
Aiud 3—-0 (neprezentare)

Știinta Petroseni — Aurul 
Zlatna'1—2 (1—2)

Metalul Copșa Mică — Mu
reșul Luduș 2—2 (2—1)

(Corespondenți: N. Susan, 
P. Lazăr, Gh. Tăutan, P. To- 
nea, l. Boțocan, N. Todoran, 
S. Băloi și M. Faliciu).
1. A.S.A. Sibiu 10 6 1
2. Vict. Călan 10 6 1
3. Aurul Zlatna 10 5 2
4. Met. Copșa M. 10 4 3
5. șt. petroșani
6. Mureșul Deva
7. Aurul Brad 
B. Arieș. Turda 
9. Soda Oc. M.

10. Met. Aiud
11. Arieș. C. T.
12. Miner. Ghelar
13. Tehnofrig

Cluj
14. Mureșul 

Luduș
15. Prog. Sibiu
16. Min. B. Arieș

.. . 6 
__  âteaua 

roșie SalonSa —- Bihoreana 
'Maghita, Gloria Bistrița' ■— 
C.I.L. Gherla, Unirea' LA.S. 
Oradea ■ Bradul Vișeu, Mi
nerul Baia Sprie — Topitorul 
Baia Mare, Someșul Satu 
Mare — Dacia Oradea, Con
structorul Baia Mare — Vic
toria Cărei, C.I.L. Sighetul

io 
9 
8 
7 
6 
3 
3

ETAPA VIITOARE : C.F.R. 
Sighișoara — Oltul Sf. Gheor
ghe, Chimia Orașul Victoria— 
<"!-.i:nica Tîrnăvețțji,^A’4ntal 
Reghin — Vitrometan Me- 
<Wâș, Lemnarul Oderheiul 
Secuiesc — Minerul Bălan, 
Medicina Tg. Mureș — Chi
mia Făgăraș, Tractorul Bra
șov -— Colorom Codlea, Tor
pedo Zărnești ■— Unirea Cris- 
turul Secuiesc, Voința Tîrnă- 
veni — Carpați Brașov.

Socoteli greșite...
• ldeea obținerii unui punct 

la Pitești i-a stăpinit vizibil pe 
fotbaliștii Progresului, și-a pus 
amprenta pe tactica de Joc a 
echipei. în prima repriză, a- 
proape totul s-a bazat pș de
fensivă, pe tragere de timp, 
pe mingi trimise acasă de la 
centru de către Neacșu și goan- 
gher (o autentică demonstrație 
de anti-joc). Dar cînd gazdele 
au atacat cu insistență, a fost 
greu ca remiza să se realizeze, 
chiar dacă apărarea s-a com
portat binișor (mai ales porta-' 
rul Manta). A venit golul lui 
Radu (min. 47), care s-a do
vedit a Ii spre folosul jocului, 
al calității lui. Progresul a ieșit 
clin încorsetarea impusă de tac
tica inițială, s-a desfășurat in 
atac — mai ales pe partea lui 
Țarălungă — și o bună perioada 
(min. 63—75) a avut chiar ini
țiativa și citeva ocazii excelenta 
de a înscrie : Oaidă cu capul, 
Țarălungă șut pe lingă bară, 
Mocanu minge trimisă pește 
poarta goală. Cea mai favora
bilă situație a avut-o însă: în 
min. 79, cînd Țarălungă a șu
tat in bara transversală. Iată 
deci că tot ofensiva e cea 
mai bună apărare.

® Felicitări antrenorilor Ba- 
lănescu și Mladin pentru atitu
dinea pe care au avut-o. fata 
de ieșirea nesportivă a. unul 
jucător de-al lor. In inin. 61, 
Prepurgel l-a faultat pe $oan- 
ghei. Acesta, arțăgos, s-a ri
dicat și s-a dus să-i ceară soco
teală piteșleanuiui. Atunci, 
Prepurgel l-a bruscat în mod 
grosolan. Acest lucru se înțim- 
pla în fața arbitrului Toth. 
Normal, conducătorul de joc ar 
fi trebuit să-l trimită pe Pre
purgel lă cabină. Dar u-a fă
cut-o. în schimb, rm.irc.ncni h;i 
F,C. Argeș l-au înlocuit . imediat 
po ■ .uicatoru' lor. O atitudine 
demnă de evidențiat, iar lecția 
ar trebui să-î dea de ghțdit 
lui Prepurgel care, am auzit, 
se consideră de-acum un măre 
jucător. Nu ctfinva optica sa e 
greșită ?

C. ALEXE

10 4 3
10 5 1
10 5 1

io
10
10
10

4

3

2 4
2 4
5 3
1 5

2 5 10—11

13
13
12
11
11
11
11
10
19
10

9
9

LI—15 8
8— 18 7
9— 21 7 
Mure- 
Petro- 
Victo-

A XVIII-a OLIMPIADĂ DE ȘAH
LUGANO, 21 (prin telex). — în 

preliminariile olimpice, s-au Ju
cat partidele întrerupte și . cele 
din a treia rundă. Șahiștii ro
mâni au reușit să cîștige intîjnirea 
cu echipa Norvegiei cu 2'A—1*A. 
printr-un ultim punct înscris de 
Fl. Gheorghiu in întrerupta cu 
Hoen. Campionul român a decis 
în favoaraa sa un final foarte 
dificil, în care deținea un "cal și 
doi pioni față de turnul advers.

O nouă întîlnire, care se poate 
dovedi decisivă centru califica
rea în turneul final, a opus aDOi 
echipa României celei a R. F. a 
Germaniei. După o luptă echi
librată, purtată pe distanța a 3 
ore de joc, la toate cele patru 
mese a fost consemnată remiza 
(Gheorghiu — Unzicker, Schmid 
— Ghlțescu, Soos — Pfleger, 
Hiibner — Ungureanul. Scor ge
neral : 2—2.

In celelalte meciuri din grupa 
a 5-a : Brazilia — Porto Rica 
3l/i—î/,, Elveția — Liban 4—0, 
Norvegia — Hong Kong 3—1. In 
clasament conduce echipa Bra- 
zilei cu 9 p. urmată de Bomânia 
Si R.F.G. cu cite 8 p, Elveția 
V/t p. Porto Rico 6 p. Norvegia 
5Vt p, Hong Kong 2‘/i p, Li
ban l'/i p.

Iată fruntașele în celelalte 
grupe, după 3 runde : gr. J : 
U.R.S.S. și Anglia ll’.'s. Izraei 
8>/» ; gr. II : R. P. Mongolă 8. 
Danemarca 7, s.U.A. și Austria 
ș'/t (un meci mal puțin) ; ;;
III : Spania IO1/;, Iugoslavia 10. 
Scoția S'/î, Polonia 5 (un meci 
mai puțin) ; gr. IV :. Canada io. 
Ungaria 9. Olanda 71 • ; gr. VI : 
Argentina IO1/;, R.D.G. io, sue
dia 4'/s (1) ; gr. VII : Bulgaria 
IO1/?. Cehoslovacia 91/, (1). Islan
da 8‘/e (1). Cubs S.

gr.

SPANIA! REAL LA A 6-A 
VICTORIE !

roșie Salonta —
I.A.S. Oradea 1—0

3 4 4
3 1 0 
3 1 6

ETAPA VIITOARE: 
șui Deva — Știința 
șeni. Aurul Zlatna —
ria Călan, Metalul Aiud — 
Progresul Sibiu, Minerul Baia 
de Arieș — Tehnofrig Cluj, 
Metalul Copșa Mică — Arie- 
șul Turda, Minerul Ghelar — 
Arieșul Cîmpia Turzii, Mure
șul Luduș — Soda Ocna Mu
reș, A.S.A. Sibiu — Aurul 
Brad,

SERIA A VII-A
Olimpia Satu Mare — Con

structorul Baia Mare 3—0 
(1-0)

Steaua 
Unirea 
(1—0)

Unirea Dej — C.I.L. Sighe
tul Marmației 4—0 (3—0)

Bihoreana Marghita — Da
cia Oradea 1—0 (0—0)

Topitorul Baia Mare — Glo
ria Bistrița 1—0 (0—0).

C.I.L. Gherla — Bradul Vi
șeu 4—2 (1—1)

Dinamo Oradea — Minerul 
Baia Sprie 3—0 (1—0)

Victoria Cărei — Someșul 
Satu Mare 5—1 (3—0)

(Corespondenți : 
Gh. Cotrău, 
PașCalău, D. 
ranyi și Tr.

1, Olimpia

EDDY MERCKX 
din nou primul!

ZURICH. 21. — Clasică
cursă ciclistă contrâcronometru 
„Marele Premiu al orașului 
Lugano” a revenit în acest an 
asului belgian Eddy Merckx, 
care a parcurs cei 77,5 km în 
lh45:50,6 (medie orară 44,494 
km) — nou record al probei. El 
a lăsat în urmă un întreg șir 
de vedete : Felice Gimondi, 
Rudi Altig, Ole Ritter, Vittorio 
Adorni, Ferdinand Bracke etc.

In foto: Merckx trece vic
torios linia de sosire.

Real Madrid și-a continuat 
seria victoriilor și în etapa a 
6-a a campionatului Spaniei dis- 
punind de Valencia cu 1—0. 
Alte rezultate: Pontevedra — 
Granada 1—0 ; Las Palmas — 
Cordoba 4—3 ; Barcelona — Sa
ragossa 4—0 ; Sabadell — Espa- 
nol 1—0; Coruna — Atletico 
Bilbao 3—2 ; Atletico Madrid— 
Elche 0—0; Real Sociedad — 
Malaga 1— 0. Clasament : Real 
Madrid 12 p; Las Palmas 9 p; 
Pontevedra, Barcelona, Saba
dell 8 p.

FRANȚA: BORDEAUX 
FRUNTE

Cu o victorie la scor - 
asupra echipei Bastia -■
deaux a preluat conducerea în 
campionatul francez (12 pi- 
Campioana St. Etienne a pier
dut cu 1—0 la Lyon, avînd 
acum 11 p dar un meci mai

3-4»
So

3—0;

ÎN

8—1
Bor-

Someșul

A. Verba, 
T. Prbdan, A. 
Vatău, E. Su- 
Siiaghi).

Satu M. 10 8 2 0 20— 4 18
2. Unirea Dej 10 7 2 1 35- 6 16
3. Vict. Cărei 10 6 2 2 27— 7 14
4. Unirea 

IAS Or. 10 6 1 3 13— 9 13
5. CIL Gherla 10 6 0 4 16-14 12
6. Topitorul

B. Mare 10 5 1 4 15-17 11
7. Qloria B-ța 10 3 3 4 15—11 98. Din. Oradea 10 4 1 5 13—13 9
9. St. roșu 

Salonta 10 4 0 6 10-15 8
10. CIL Sighet 10 3 2 5 8—15 8
11. Const. B.M. 10 3 2 5 11 -19 8
12. Dacia

Oradea 10 3 1 6 11—17 7
13. Bihoreana

Marghita 10 3 1 6 5—12 7

La Kirovograd (U.R.S.S.) s-a 
desfășurat un concurs internațio
nal de motocros la care au par
ticipat și sportivi români, La cat. 
509 cmc victoria a revenit lui 
G. Moiseev (R.S.F.S.R.), urmat 
de Dieter Klein (R.D.G.) și 
Krasnoștekov (R.S.F.S.R.). 
cursa de 250 cmc a învins 
Kavlnov (Ucraina), urmat de 
Rulev (R.S.F.S.R.) și J. 
mholdt (R.D.G.) 
neral pe echipe
2. Ucraina ; 3. R. D. Germania ; 4. 
România ; 5. Bulgaria.

v. 
In 
V. 
P.

și J. Hei- 
Clasament ge- 
1. R.S.F.S.R., :

Pușiliștul spaniol Pedro Carras
co și-a păstrat titlul de campion 
al Europei la categoria ușoară, 
învingînd la puncte pe challenge- 
rul său Oile Makkl (Finlanda). 
Meciul s-a disputat la Valencia 
pe o durată de 15 reprize.

In două meciuri programate tn 
campionatul unional de hochei 
pe gheață s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Traktor Celia- 
binsk — Lokomotiv Moscova 3—7; 
Dinamo Kiev — Spartak Mosco
va 4-6.

Steaua roșie — Bor
— Partizan 1—I -, 
Zelezniciar 2—0 : 
Proletar 2—0; Ut-

Hajduk 2—î ;

puțin. Alte rezultate : Monaco 
—- Nisa 0—0; Rouen — Ajaccio
1— 0; Sedan — Hennes 3—0; Va
lenciennes — Marseille 
Nantes — Nimes 3—I; 
chaux — Strassbourg 
Metz — Red Star 3—I

IUGOSLAVIA : DINAMO ȘI 
SARAJEVO, LIDERI

După 10 etape, campionatul 
iugoslav are două echipe in 
fruntea' clasamentului : Dinamo 
Zagreb și Sarajevo (14 p), in
mate de Velej Cu 12 p. Rezul
tatele etapei : Radnicki — O- 
limpia 0—0;
2— 0; Velej 
Hijeka — 
Sarajevo —
namo Zagreb 
Celik — Zagreb 1—1; Vojvbdina
— Maribor 3—0; Vardar — OFK 
Belgrad 2—0;
R.F.G. : O NOUA INFRINGERE 

A ALEMANNIEI
A 10-a etapă a campionatu

lui vest-german a prilejuit li
derului, Bayern Munchen, o 
victorie în deplasare la Aachen, 
unde Alemannia a fost învinsă 
cu 2-«? (lonescu s-a accidentat 
în cursul acestei partide), Ein
tracht Braunschweig a cîștigat 
pe teren propriu cu 4—3 in fața 
Borussiei 
pozițiile 
tulul se 
partidei 
kefs Offenbach. 1—0, Eintracht 
Frankfurt — F.C. Niirnberg
3— 0, Schalke . 04 — Borussia 
Mdnchengladbach 1—1, S.V. 
Hamburg — Hannover 96 1—4, 
Stuttgart — Werder Bremen 
2—2, Munchen 1860 — Kaisers
lautern 1 — 0, M.S.V, Duisburg
— F.C. Koln 2—4. Conduce Ba
yern cu 14 p, urmată de Ein
tracht Br. — 13 p.

Dortmund, așa că 
in fruntea clasamen- 
mențin. în celelalte 

Hertha BSC — Kic-
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FLOTILA
De astăzi intră în actualita

tea olimpică un nou sport : 
caiacul și canoea. La Xochi- 
milco își încep dificila întrecere 
pentru medalii 239 de sportivi 
din 26 de țări. Nu trebuie, de
sigur, să mai amintesc faptul 
că de evoluția eaiaciștilor și 
canoiștilor români ne legăm 
mari și multe speranțe pe care 
le dorim, cu căldură, împli
nite. Este însă departe ora bi
lanțului, așa îneît în ziua star
tului din „serii" trebuie să mă 
rezum la o serie de informații, 
fără îndoială așteptate cu mult 
interes de amatorii sporturilor 
nautice. Ele privesc, bineînțe-

Ies, înainte de toate, pe repre
zentanții noștri.

Iată, pe scurt, rezultatele și 
implicațiile tragerilor la sorți.

K 1—1000 M. Andrei Conțo- 
lenco va lua startul în seria 
1 din care mai fac parte : 
Pfaff (Austria), Hoekstra (O- 
landa), Glair (S.U.A.), Hesz 
(Ungaria), Jeffery (Australia), 
Petersson (Suedia), și Inchauste 
(Bolivia). Debut dificil pentru 
Conțolenco, dacă se ține sea
ma, mai ales, de adversari ca 
Fetersson, campion olimpic la 
Tokio și Hesz, medalie de ar
gint.

DIXIT!
„URAGANUL" DRÎMBĂ

VIKTOR JDANOV1C1, cam
pionul olimpic de floretă de 
la Roma, comentează într-un 
interviu acordat ziarului „SO- 
VETSKI SPORT", 
scrimerului român 
DRÎMBA. Faimosul sportiv 
sovietic, arată, printre al
tele :

„Din punct de vedere fizic, 
Drîmbă este construit admi
rabil. Cu segmente lungi, iute, 
agil, îndemînatec, posedînd 
un vast repertoriu al proce
deelor de atac. Dar, princi
pala sa . calitate pare să fie 
decizia de care dă dovadă 
în situațiile cele mai compli
cate, care 
luate în 
cundă.

El sare 
să facă . _ 
poliție uimitor de acrobatică, 
reușește — totuși — să apli
ce tusa decisivă. CÎND SE 
DEZLĂNȚUIE DRÎMBĂ 
ESTE UN URAGAN!

Sportivul român a mizat 
totdeauna — uneori poate 
prea mult — pe formidabi
lele.1 sale calități fizice. Dar, 
și din punct de vedere teh
nic, campionul olimpic este 
un maestru. Cu toate că nu 
1-ăm văzut de multă vreme 
pe Drîmbă, socotesc că vic
toria sa de Ia Ciudad de 
Mexico se datorează uneia 
din aceste două explicații : 

sau el și-a îmbunătățit 
pregătirea fizică, fiind în 
momentul de față tu două 
capete peste toți ceilalți ad
versari ;

— sau el a început să gln- 
dească mai mult pe planșă.

Dar nu este exclus ca și 
ambele să-1 fi adus, pe me
rit, în vîrful piramidei olim
pice" .

$

PORNEȘTE IN ( I PSA

(U.R.S.S.),
(S.U.A.),

succesul 
IONEL

MAMO WOLDE

necesită hotărîri 
fracțiuni de se-

ca un tigru, poate 
șpagat și, dintr-o

„M-am menajat pe primii 
30 de kilometri și abia, apoi, 
am început să alerg cu ade
vărat. încă de la plecare am 
știut că victoria va fi a mea. 
Mă simțeam intr-o formă ex
celentă și pe tot parcursul 
am avut o stare foarte bună. 
In ceea ce îl privește pe 
Abebe, eu mă îndoiam că va 
mai putea realiza încă un 
rezultat mare. în ultimul an, 
sănătatea lui s-a șubrezit. Pot 
să vă 
patru 
Abebe 
timpul 
km ai 
te bine dar, 
rezistat și a trebuit să re
nunțe la cursă'1.

K 2—1000 M. Echipajul Sciot- 
nic—Vernescu concurează in
seria I, alături de Powell— 
Southwood. (Australia), Bur- 
ny—Neagels (Belgia), Anders
son—Utterberg (Suedia), Scha- 
vorenko—Morozov 
Beachem—Weigand
Giczi—Timar (Ungaria). Așadar, 
în afara echipajului suedez, 
campion olimpic la Tokio, 
sportivii noștri vor mai întîlr.i 
în această grea cursă de califi
care (o veritabilă... finală !) pe 
caiaciștil sovietici — campioni 
mondiali — precum și pe redu
tabilii Giczi și Timar.

K 4—1000 M. O serie relativ 
ușoară pentru echipajul nostru 
format din A. Calenic, D. Iva
nov, H. Ivanov, M. Țurcaș. Ad
versari — echipajele din Fin
landa, Norvegia, Australia, Da
nemarca, Franța, Spania.

C 1—1000 M. Va concura — 
in prima serie — Ivan Patzai
chin. El intilnește pe următorii 
eanoiști : Hook (Canada), Ojeda 
(Mexic), Galkov (U.R.S.S.), 
Emanuelsson (Suedia), Lube- 
mov (Bulgaria). Sportivul no
stru are toate șansele să obțină 
direct calificarea pentru semi
finale.

C 2—1000 M. I. Patzaichin și 
S. Covaliov formează echipa
jul României care va parti
cipa în seria a Il-a împreună 
cu: Wichman—Petrikovics (Un
garia), Yamaguchi—Yoshino (Ja
ponia), Vatev—Damianov (Bul
garia), Wood—Lee (Canada). 
Harpke—Wagner (R.D. Germa 
nă). Și în această probă se poate 
evita cursa recalificărilor.

K 1—500 M. Valentina Ser- 
ghet ia startul in seria a Il-a 
și nu are o sarcină ușoară, de
oarece pentru calificarea directă

95

Cavalcada recordu

r •y

to

vor mai lupta : Dixon (Canada), 
Nilssner (R.D. Germană), Svens
son (Suedia), Breuer (R.F.G.) 
și Japies (Olanda).

K 2—500 M. în prima serie a 
probei, Valentina Serghei și 
Viorica Dumitru au următoarele 
adversare : Raaemacher—Smpc- 
ke (S.U.A.), Piniaeva—Seredina 
(U.R.S.S.), Henning sen—'Aawads- 
ki (Mexic), Hunty—Govans 
(Canada), Zimmerman—Esser 
(R.F.G.). In mod normal, caia- 
cistele din U.R.S.S. și R.F. a 
Germaniei nu pot rata califica
rea directă în finala probei. Dar 
locul. III ?...

Așadar, azi, la Xochimilco, 
17 serii eliminatorii eu o bogată 
participare : K 1—25, K 2—24, 
K 4—21, C 1—14, C 2—16, K 1 
(f) —14, K 2 (f) —11. Să sperăm 
că cei mai mulți dintre .spor
tivii noștri vor trece cu succes 
acest prim examen al competi
ției olimpice de caiac-canoe.

După Bikila Abebe, a fost rîndul conaționalului său,, Mamo 
Wolde, să încheie victorios

victorie, deci, la maraton
maratonul olimpic. A trefa 

pentru alergătorii etiopieni

spun că în ultimele 
zile dinaintea cursei, 

a stat aproape tot 
în pat. Pe primii 10 

cursei, el a mers foar- 
apoi, n-a mai

rilor s-a încheiat

KENJI KIMIHARA

„Maratonul are tradiții pu
ternice în Japonia și am reu
șit să continui această tra
diție : a fost primul meu 
gînd cînd am trecut, linia so
sirii".

LEONID JABOTINSKI

„Altitudinea nu i-a deza
vantajat pe halterofili. Dim
potrivă, i-a favorizat intrucît- 
va. Totuși, în contextul în
trecerii olimpice, recordurile 
interesează mai puțin, după 
părerea mea. Este mai im
portant să cîștigi medalia 
olimpică, decit să ridici, de 
exemplu, peste 600 de kg".

STERTURILOR1*
(Urmare din pag. 1)

Alexe care vor lupta de acum 
in cadrul sferturilor de fi
nala, și de Nicolae Gîju care 
mai are de susținut încă un 
meci (cu ugandezul Mudva- 
ga) pentru a ajunge și el în 
„sferturi". (N.N. Acest mate
rial l-am primit înaintea ga
lelor de luni, în cadrul că
rora au boxat Antoniu Vas’le 
și Nicolae Gîju).

Marți sau miercuri, încă 
nu se știe precis, Ion Monea 
va intilni pe Adenkunie (Ni
geria) și în caz de victorie 
are asigurată medalia de 
bronz. în sferturi de finală 
Alexe va primi replica pu
ternicului pugilist 
George Foreman, 
urmează să lupte cu 
Galii (Ungaria), Cuțov 
licev (Bulgaria), iar 
cu Lagutin (U.R.S.S.).

Pînă acum băieții

american 
Zilberman 

Istvan 
cu Pi- 
Covaci

Quin. Cu 8 secunde înaintea 
ultimei lovituri de gong, 
Grudzien a recepționat un 
croșeu la bărbie fiind trimis 
la podea. El a scăpat, ca prin 
urechile acului, de k.o. fiind 
salvat de gong și mai ales 
de arbitrul italian Chechi care 
a întîrziat să-1 numere...

Alte rezultate : semimuscă : 
Marbley (S U.A.) b.p. Ogun 
(Nigeria); setniușoară: Mura
li (Uganda) b.p. Mendoza (Ve
nezuela); Fonnie (S.U.A.) b.p. 
Stracey (Marea Britanie); Pi- 
licev (Bulgaria) b.p. Duran 
(Mexic); mijlocie ușoară: Bla
ke (Marea Britanie) 
marthey 
(R.F.GJ 
Lagutin 
Sayed el
son (Uganda) b.p. Larsen (Da
nemarca).

b.p. A-
Meier 

(Kenia); 
b.k.o. 2

(Ghana);
b.p. Thega

(U.R.S.S.)
Nhau (R.A.U.), Jack-

Telefoto : A.P.—AGERPRES

la atletism dar...
1 500 rn: 1. KIPCHOGE KEY NO 

(KENYA) 3:34,9 (record olimpic) — 
campion olimpic, 2. Jim Ryun 
(S.U.A.) 3:37,8, 3. Bodo Tummler 
(R.F.G.) 3:37,9, 4. Harald Norpoth 
(R.F.G.) 3:42,5, 5. John Whețton 

. .................... ... 6. Jacques 
3:46,6, 7.

(Polonia) 
Odlozil (Cehu-

noștri 
s-au comportat bine, deși ar
bitrajele prea largi îi deza
vantajează evident pe boxerii 
tehnici. Se lovește prea mult 
cu mănușa deschisă și sînț 
destul de dese împingerile și 
ținerile — de mare uzură 
pentru pugiliști.

Știm că pentru noi greul 
începe abia acum, dar boxe
rii români slnt sănătoși și 
doresc să se afirme. Zilber
man care fusese pus la po
dea de danezul Hansen, nu 
s-a resimțit prea mult Și se 
va strădui, ca și ceilalți, să-și 
continue seria victoriilor. Eu 
sînt optimist 1“

(M. Brit.) 3:43,8, 
Boxberger (Franța) 
Henryk Szordykowskl 
3:46,6, 8. Josef ~J-*
slovacia) 3:46,6.

înălțime (B) : 
BURY (S.U.A.) 
olimpic) — campion olimpic, 
Edward Caruthers (S.U.A.) 
m, 3. Valentin Gavrilov (U.R.S.S.) 
— ■ valeri -----

m. 5. 
Brown (S.U.A.) 2.14 
como Crosa + " I 
Gunther Spielvogel (R.F.G.) 
m, 8. Lawrence Peckham (Aus ■ 
tralia) 2,12 m.

Greutate (F) : 1.
GUMMBL (R.D.G.) 
(rec. mondial) — campioană o- 
limpică, 2. Marita Lange (R.D.G.) 
18,78 m, 3. Nadejda ‘ '
(U.R:S.S.) 18,19 m, 4.
Lendvay (Ungaria) 17,78 m, 
Renate +Boy (R.D.G.) 
6. Ivănka Hristova 
17,25 m, 7. Marlene
(R.F.G.) 17.11 m, 8.
Noorduyn (Olanda) 16,23 m.

Maraton : 1. MAMO
(ETIOPIA) 211. 20:26,4 
pion olimpic, 2. Kinji Kimihara 
(Japonia) 2h. 23:31,0. 3. Michael
Ryan (N. Zeelandă) 211. 23:45,0, 
4. Akay 
Adcocks 
6. Gebru (Etiopia) 2h. 27:16,8, 
D. Clayton (Australia) 2h. 27:23,8, 
8. T. Johnston (M. Brit.) 2h. 
28:04,4- Abebe (Etiopia) a a- 
bandonât.

4X100 m (F) : 1. S.U.A. (BAR 
BARA FERRELL, MARGARET 
BAILES, MILDRET NETTER, 

WYOMYA TYUS) 42,8 (record 
mondial) — campioană olim
pică, 2. Cuba 43,3, 3. U.R.S.S.
43,4 4. Olanda 43,4, 5. Australia
43,4*, 6. R.F.G. 43,6. 7. M. Bri
tanie 43,7, 8. Franța 4f,2.

4X100 m (B) : 1. S.U.A. (CHAR
LES GREENE, MEL PENDER, 
RONALD RAY SMITH, JIM 
HINES) 38,2 (rec. mondial) —- 
campioană olimpică. 2. 

38,3, 3. Franța 38,4 (record
ropean), 4. Jamaica 38,4, 
R.D.G. 38,6, 6. R.F.G. 38,7,
Italia 39,2, 8. Polonia 39.2.

4X400 m : 1. S.U.A. (VINCENT 
MATHEWS. RON 
LARRY ----------
2:56,1 
pioargă 
2:59,6, 
european), 
M. Britanie 3:01,2. 
Tobago 3:05,5, 
Franța 3:07,5.

...continuă la
O singură medalie (din cele 9 

distribuite în a treia zi a con
cursului) a scăpat înotătorilor a- 
mericani :cea de bronz în cursa 
de 400 m liber femei, care a re
venit australiencei Karen Moras.

1. DICK FOS-
2,24 m (record 

' 2.
2,23

...
2,20 m, 4. Valeri Skvorțov
(U.R.S.S.) 2,16 m. 5. Reynaldo

----- • • m> 6. Gia-
(Itaiia) 2,14 m, 7. 

' ---------- 2,14

MARGITTA
19,61 m.

Cijova
Judit 

5. 
17,72 m. 
(Bulgaria) 

Fuchs 
E. van

WOLDE 
cam

2h.23:31,0.
(1T. zeelandă)

(Turcia) 211.25:18,8. 5.
(M. Brit.) 211.25:33.0,---- . . --------

Cuba ■ 
eu- 

5.
7.

FREEMAN,
JAMES. LEE EVANS) 

(rec. mondial)
olimpică, 2.

3. R.F.G. 3:00,5
4. Polonia

6.
7. Italia

— cam- 
Kenya 

(record 
3:00,5, 5.
Trinidad- 
3:05,6. 8.

înot

Dintre celelalte meciuri 
desfășurate în ultima .gală a 
optimilor de finală, trebuie 

. ,^’bliniată victoria iugoslavu
lui Vujin (semiușoară) în fața 
sovieticului Belousov, care a 
și fost .numărat în rundul 
doi. La aceeași categorie cam
pionul olimpic Grudzien (Po
lonia) a repurtat victoria la 
'puncte în fața irlandezului

Aspect din asaltul Masciotta—Gapais, din cadrul turneului 
final la floretă femei

Telefoto : AP.—AGERPRES

JAPONEZII AU DOMINAT ÎNTRECERILE
(Urmare din pag. If

ternic pe primul plan mon
dial reprezentanții Turciei 
(de asemenea, cu două vic
torii), au pierdut teren luptă
torii. bulgari, din rîndul că
rora nu s-a ales nici un 
laureat cu aur.

Merituos s-au comportat și 
cei doi sportivi români, Ște
fan Stîngu (locul IV la cat. 
+97 kg) si Petre Coman (lc- 

. cui V la cat. 63 kg).
Iată-i pe primii clasați la 

cele 8 categorii de greutate : 
cat. 52 kg: SHIGEO NA
KATA (Japonia), 2. R. San
ders (S.U \.), 3. S. Sulihaba- 
tar (R. P. Mongolă), 4. N. 
Albarian (U.R.S.S.). 5.
Grassi (Italia), 6. S. Kumar

v.

(India) ; cat. 57 kg : YOK1RO 
NETAKO (Japonia), 2. D. 
Behm (S.U.A.), 3. A. Gorgoni 
(Iran). 4. A. Aliev (U.R.S.S.), 
5. I. Savov (Bulgaria), 6. Z. 
Zedziczi (Polonia); cat. 63 kg: 
1. MASAAKI KĂNEKO (Ja
ponia), 2. E. Todorov (Bulga
ria), 3. S. Seyed-Abassy 
(Iran), 4. N. Kiripidis (Gre
cia), 5. Petre Coman (Româ
nia), 6. E. Tedeev (U.R.S.S.); 
cat. 70 kg : 1. ABDOLLAII 
MOVAHED (Iran). 2. E. Vîlcev 
(Bulgaria), 3. S. Danzandarjaa 
(R. P. Mongolă), 4. W. Wells 
(S.U.A.) 5. Z. Beriasvili
(U.R.S.S.), 6. U Chand (In
dia) : cat. 78 kg: 1. MAH
MUD ATALAV (Turcia), 2. 
D. Robin (Franța), 3. D. Pu- 
rev (R. P. Mongolă), 4. A.

Momeny (Iran), 5. T. Sasaki 
(Japonia), 6. I. Șahmuradov 
(U.R.S.S.) ; cat. 87 kg : 1. BO
RIS GUREVlCl (U.R.S.S.), 
2. M. Jigjid (R. P. Mongo
lă), 3. P. Gardjev (Bulgaria), 
4. T. Peckman (S.U.A.), 5. H. 
Gursoi (Turcia), 6. P. Dorine 
(R.F.G.) ; cat. 97 kg ; 1. AH
MET AYIK (Turcia), 2. S. 
Lomidze (U.R.S.S.), 3. J. Csa- 
tari (Ungaria). 4. S. Musta- 
fov (Bulgaria), 5. B. Kho- 
rioogyn (R. P. Mongolă), 6. 
J. Lewis (S.U.A.) ; cat. +97 
kg: 1. ALEXANDER MED
VED (U.R.S.S.), 2. O. Dura- 
liev (Bulgaria), 3. W. Dietrich 
(R.F.G.), 4. Ștefan Stîngu
(România), 5. L. Kristoff 
(S.U.A.), 6. A. Anvari (Iran).

Tiparul L P, .Infwmațla", st». Brezuianu tu. 23—25, București

Cursele de 200 m mixt s-au în
cheiat cu victoriiîe favoriților. 
Charles Hickox, datorită in spe
cial lungimii de spate, s-a distan
țat confortabil de compatrioții 
săi Ferris și Buckingam (o ade
vărată forță a naturii), reușind 
să ajungă primul în ciuda atacu
lui puternic al celor doi din 
ultima parte a întrecerii. Claudia 
Kolb, perfectă tetratlonistă, și-a 
dominat copios adversarele, cîș- 
tigind cu o diferență de peste 4 
secunde. De remarcat absența 
din această finală a recordmanei 
continentului nostru, Judit Tu- 
roezy.

La 400 m Debie Meyer a 
superbă și" ' '
ea (4:31,8) 
altitudine 
mai .mare 
cipalii săi 
american (24 ani) Bernard Wri- 
ghtson a devenit campion olim
pic la săriturile de la’ trambulină. 
Rezultate tehnice :

200 m mixt (f): 1. CLAUDIA 
KOLB (S.U.A.) 2:24,7 (t e. olim
pic) — campioană olimpică 2. 
Susan Pedersen (S.U.A.) 2:28,8, 3. 
Jane Henne (S.U.A.) 2:31,4. 4..
Sabine Steinbach (R.D.G.) 2:31,4, 
5. Yoshimi Nishigawa (Japonia)

fost 
timpul înregistrat de 

in condițiile de mare 
este excelent. Cu o 
constanță decît prin- 
adversari, marinarul

RF'G — Spania 2—0 (0—0) în 
grupa A. în partida India— 
Japonia, jucătorii niponi s-au 
retras de pe teren în repriza 
secundă și oficialii au omo
logat rezultatul de 5—0 în 
favoarea campionilor olirn 
pici. C'a o surpriză poate' fi 
consemnată cea de a trem 
remiză înregistrată de către 
echipa Noii Zeelande (1—1 
■cu Belgia) în urma căreia. în
vingătorii Indiei au trecut pe 
locul S'-în clasameht; Și acum 
iată care este situația în cele

2:33,7, 6. Marianne Seydel (R.D.G.) 
2:33,7, 7. Larisa Zaharova
(U.R.S.S.) 2:37,0.

200 m mixt (b); 1. CHARLES 
HICKOX (S.U.A.) 2:12,0 (rec.
olimpic) — campion olimpic, 2. 
Greg Buckingam, (S.U.A.) 2:13^0,
3. John Ferris (S.U.A.) 2:13,3, 4. 
Juan Bello (Peru) 2:13,7, 5.
George Smith (Canada) 2:15,9, 6. 
John Gilchrist (Caiiada) 2:16,6, 7. 
Michael Holthaus (R.F.G.) 2:16,8. 
8. Peter Lazar (Ungariă) 2:18,3.

400 m liber (f): 1. DEBIE 
MEYER (S.U.A.) 4:31,8 (rec. olim
pic) — campioană olimpică, 2. 
Linda Gustavson (S.U.A.) 4:35,5,
3. Karen Moras (Australia) 4:37,0,
4. Pamela Kruse (S.U.A.) 4:37,2,
5. Gabriele Wetzko (R.D.G.) 4:40,2 
(rec. european), 6. Tereza Ra
mirez (Mexic) 4:42,2, 7. Angela 
Coughlan (Canada) 4:51,9, 8. Eli
sabeth Morris — Ljunggren 
(Suedia) 4:53,8.

Trambulină (m): 1. BERNARD 
WRIGHTSON (S.U.A.) 170,15 p — 
campion olimpic, 2. Klaus Dibiasi 
(Italia) 159,74 p, 3. James Henry 
(S.U.A.) 158,09 p, 4. Li Nino de 
Rivera (Mexic) 155,71 p, 5. Franco 
Cagnotto (Italia) 155,70 p, 6. 
Keith Russell (S.U.A.) 151,75 p, 7. 
Tord Andersson (Suedia) 151,50 p, 
8. Donald Wagstaff (Australia) 
150,18 p.

Și acum, 
etape decisive ?

BASCHET. S-au încheiat 
întrecerile din cele două gra
pe ale' turneului. Iată ultimele 
rezultate :.

Grupa A : SUA—Porto Rico 
61—56 (30—29); Iugoslavia— 

■ Filipine 89—68 (46—30). Cla
sament ; 1. SUA 14 p, 2. Iu
goslavia 13 p, 3. Italia 12 p, 
4. Spania 11 ,p, 5. Filipine 9 
P <+21), 6. Panama 9 p (—8), 
7. Porto Rico 9 p (—13), 8. 
Senegal 7 p.

Grupa B : Mexic—Polonia 
68—63 (40—28); URSS—Bra
zilia 76—65 după o partidă 
entuziasmantă în care cam
pionii mondiali au dominat 
în permanență; Clasament: 
1. URSS 14 p, 2. Brazilia 13 
p, 3. Mexic 12 p, 4. Polonia 
11 p, r - ■ 
Cuba 9 
8 p, 8.

Marți 
ciurile 
ledurile 
ciurile
URSS—Iugoslavia,, 
locurile 5—8 partidele Ita
lia—Polonia și Mexic—Spa
nia. Celelalte formații 
juca pentru locurile

5. Bulgaria 10 p, 6. 
’ p, 7. Coreea de Sud 

Maroc 7 p.
sînt programate me- 
semifinale. Pentru 

1—4 se vor juca me- 
SUA—Brazilia și

pen tiii

vor
9—16.

călărie. După 
rarea fondului din 
probei complete, pe 
loc în clasamentul individual 
se află Jean Jacques Guyon 
(Franța) cu Pitou 28,61 p. EI 
este urmat de: 2. James
Wofford (SUA) cu Kilkenny 
30,31 p, 3. Pavel Dee? 
(URSS) cu Paket 37.91 p. 4. 
D. Allhusen (M. Brit.) Cu 
L.ockpar 40,1 p, 5. R. Meade 
(SUA) cu Cornishman V 42,21 
p, 6. M. Page (SUA) cu Fos
ter 48,31 p.

în întrecerea pe echipe, in 
frunte se află formația Marii 
Britanii cu 146,93 p, înain
tea SUA 195,62 p, URSS 
258,61 p, Australiei 300,01 p, 
Franței 485,33 p, și RFG 
191.22 p.

Noua

desfășu- 
cadrul 
primul

Zeelandă
la a 3-a remiză

PE IARBA. Ulii 
etapa

HOCHEI
nele rezultate din etapa a 
Vl-a : Pakistan—Malaezia

4—0 (X—0) în grupa B;

MASCULIN
5 5 0
5 4 1 14—

feminin : 1. Japonia

1. Cehoslovacia
2. Japonia
3. U.R.S.S.
4. Bulgaria
5. Polonia
6. Pv.D.G.
7. S.U.A.
8. Belgia
9. Brazilia

10. Mexic
, ’ In tii-rneul
10 p (5 meciuri), 2. U.R.S.S. 8 p 
(4 m), 3. Cehoslovacia 8 p (5 m),
4. Polonia 8 p (5 ni), 5. Peru 
7 p (5 m), 6. Coreea de Sud 5 p 
(4 m), 7. Mexic 4 p (4 m), 8.
5. U.A. 4 p (4 m)

L T A
Reprezentativa Mexicului, după 

o serie de jocuri mediocre, a 
făcut un meci remarcabil cu 11-le 
Spaniei de care a dispus cu 
2—0 (1—0). A fost o . victorie, de
plin meritată căci, exceptînd 
prima jumătate de oră, în rest 
mexicanii au avut în permanența 
inițiativa și au pus adeseori în 
pericol poarta spaniolilor. In se; 
mifinale, mexicanii vor întîini 
echipa Ungariei care a învins 
greu Guatemala cu 1—0 (0—0) și 
care — după cum a declarat 
antrenorul Karoly Soos — nu de
ține încă forma care ar putea 
să o ducă la titlul olimpic. .

Elena Novikova
campioană olimpică

Performanțe

la floretă
Finala probei de floretă 

femei s-a încheiat, surprin
zător, cu succesul Elenei No
vikova (Uniunea Sovietică) 
care a totalizat 4 victorii. 
(Cea mai bună performanță 
anterioară a noii campioane 
olimpice : locul 2 la C.M. de 
tineret de la Teheran — 
1967). în continuare clasamen
tul finalei arată astfel : 2.
Pilar Roldan (Mexic) 3 v.,
3. Ildiko Rejtb Ujlaki 3 v„
4. Brigitte Gapais (Franța) 
2 v., 5. Kestrin Palm (Sue
dia) 2 v., 6. Galina Gorohova 
(Uniunea Sovietică) 1 v.

excelente la urmărire
pe echipe

y

Tinărul (21 ani) Fosbury a obținut, la înălțime, o victorie 
surprinzătoare, mai ales prin stilul său prea puțin obișnuit, 
„Fosbury flop" (fîlfîire Fosbury), cum i se spune. Săritorul 
american practică atletismul de la 11 ani (1,17 m în 1958). 
De atunci rezultatele sale au progresat astfel: 1.37 m — 1959, 
1,42 m — 1960, 1,47 m — 196 
1963, 1,92 m — 1964, 2,01 m — 

1967 si 2,24 — 1968

două grupe înaintea ultimele* 
meciuri dm grupe :

A: 1. India 10 p, 2. RFG 
9 p (10—4), 3. N. Zeelandă
9 p, (7—3), 4. Spania 6 p
(6—4), 5. RDG 6 p (7—9), 
6. Belgia 5 p, 7. Japonia 3
p, 8. Mexic 0 p; B: 1. Pa
kistan +2 p, 2. Kenya 9 p, 
3. Olanda 8 p, 4. Australia 
7 p, 5. Franța 5 p, 6. M. Bri
tanie 3 p (4—8), 7. Malaezia 
3 p (2-10)), 
1 P

JAPONIA:
marea surpriză

<le

8. Argentina

• Cea mai mare ■. surpriză 
pînă acum, a turneului de. fot
bal a furnizat-o, Indiscutabil, e- 
chipa Japoniei despre care se 
spune că are doi jucători extra
ordinari : Kamămoto și Watana
be, Niponii au dispus, în sfer
turi de finală, de selecționata 
Franței du 3—1 (1—1) și vor juca, 
în semifinale, cu Bulgaria, care 
n-a reușit să întreacă echipa Iz- 
raelului (1—1). S-a calificat însă 
prin tragere la sorți.

In proba de urmărire pe echipe 
au fost înregistrate rezultate de 
înalt nivel, cu mult peste aștep
tări. în prima semifinală, echi
pa Danemarcei — alcătuită din 
Rasmussen, Lyngemark, Olsen și 
Frey — a întrecut de justețe for
mația Uniunii Sovietice. Rezul
tate : Danemarca — 4:19,87; U- 
niunea Sovietică — 4:20,39. A 
doua semifinală s-a încheiat cu 
performanțe senzaționale. Repre
zentativa R. F. a Germaniei (KiS- 
sner, Link, Henrichs, Hempel) 
a obținut pe cei 4 000 m timpul 
de 4:15,76 — nou record olimpic 
(vechiul record — 4:30,90 — a- 
parținea Italiei și fusese stabilit 
în cadrul J.O. de la Roma, 1960) 
și cea mai bună performanță 
mondială. Din echipa R, F. a 
Germaniei fac parte doi meda- 
liați cu aur la J.O. de la To
kio în această probă : Henrichs 
și Link. învinsa din această se
mifinală este formația Italiei, 
care a obținut un timp de ase
menea excelent : 4:16,21.

Favorifii învinși !
din partidelePOLO. Două

celei de a 5-a etape au atras 
atenția numeroșilor specta
tori care urmăresc desfășura
rea pasionantă a acestui tur 
neu. Ungaria a învins la 
mare luptă echipa URSS cu
6— 5 (2—2, 2—1, 1—2, 1—0),
iar Italia a furnizat o nouă 
surpriză: întrecînd și „7“-Ie 
iugoslaviei, marea favorită a 
competiției. Pizzo a fost și 
ae data aceasta necruțător în 
aruncările de. la 4 metri în 
timp ce Sandici și Marovici 
au ratat cîte un penalti, ast
fel că Italia a cîștigat final
mente leu 5—4 (1—2, 1 2—2,
2—0, 0—0). Alte rezultate : 
Olanda—RAU 6—3 (1—1, 
2—0, 2—1, 1—1) ; Cuba—RFG
7— 6 (1—0, 1—1, 2—2, 3—3). 
Clasamente :

Grupa A: 1. Ungaria 8 p,
2. URSS 6 p, 3. SUA 5 p 
(27—23), 4. Cuba 5 p (26—25), 
5. RFG 4 p, 6.. Brazilia 1 p,
7. Spania 1 p; Grupa B: 1. 
Italia 10 p, 2. Olanda 8 p,
3. Iugoslavia 7 p (37—15),
4. RDG 7 p (39—17), 5. Ja
ponia 4 p, 6. Grecia 2 p 
(31—45), 7. Mțxic 2 p (21—47).
8. ~ ” *RAU 0 P-

O lupta 
extraordinară 

la volei
VOLEI. Cehoslovacia (în 

neul masculin), . Japonia 
URSS (în cel feiyiinin) sînt __
gurele formații neînvinse după 
5 zile de întreceri. Iată ultimele 
rezultate . tehnice :

MASCULIN : Japonia—Mexic
3—0 (1,3,11) ; U.R.S.S.—Polonia 
3—0 (9,10,10) ; R.D.G.—Belgia 3—0 
(1,7,7) ; Bulgaria—S.U.A. 3—2 (—10 
15, .—7,' .7, .14); Cehoslovacia— 
Brazilia 3—2 (10, 12, —13, —13, 9) ; 
Cehoslovacia—Mexic ' 3—0 (10, 8,
3)'; U.R.S.S—R.D.G. 3—2 (—10.
9, 11, —12, 5) ; Polonia—S.U.A 
3—0 (5, 4, 8) ;

FEMININ : Japonia—Cehoslova
cia 3—0 (7, .8, 7) ; Polonia—Mexic 
3-2 (9, —12, 11, —11, 4).

tur-
Și 

sin-

JL
BASCHET: ora 9 (17) și 

17 (1) - 
grupelor

- meciuri în cadrul 
semifinale.

BOX :
meciuri 
nală.

9
7

ora 13 (21) și 17 (1) 
în sferturile

CAIAC-CANOE : de 
(17) — preliminarii 
probe.

de fi-

Ia ora 
la cele

FOTBAL: ora 15,30 (23,30) 
— semifinalele: Ungaria — 
Mexic și Bulgaria — Japo
nia,

GIMNASTICA: de la ora 
8,30 (16,30) și 17 (1) — exer
ciții impuse B (individual! și 
echipe).

NATAȚIE: de la ora 10 
(18) — 100 m spate F (serii), 
400 m mixt B (serii), 200 m

bras F (serii), 800 m liber F 
(serii), 400 m liber B (serii) ; 
ora 17 (1) — “ ' ' ' “
platformă F
100 m spate
100 m spate
200 m liber
200 m bras (FINALA).

sărituri de la 
(eliminatorii), 

F (semifinale), 
B (FINALA), 
F (FINALA),

POLO : de la ora 9 (17) și 
15,30 (23,30) — meciurile :
U.R.S.S. — Brazilia, R.F.G.— 
S.U.A. (grupa A), Mexic — 
R.A.U., Italia — Grecia, R.D.G. 
— Olanda (grupa B).

TIR : de la ora 8,30 (16,30) 
— pistol viteză (manșa I) și 
skeet (FINALA).

SCRIMA: de la ora 10 (18) 
— spadă (eliminatorii și re
calificări), ora 19 (3) — spada 
(FINALA).

CAIAC-CANOE. în preli
minariile celor 7 probe iau 
startul următorii sportivi ro
mâni : K 1—1000 m (Andrei 
Conțolenco), K 2 — 1000 m 
(Afanasie Sciotnic, Aurel Ver
nescu), K 4 — 1000 m (An
ton Calenic, Dimitrie Ivanov, 
Haralamb Ivanov, Mihai Tur- 
caș), K 1 — 500 m F (Valen
tina Serghei), K 2 — 500 m F 
(Viorica Dumitru, Valentina 
Serghei), CI — 1000 m 
(Ivan Patzaichin), C 2 — 
1000 m (Ivan Patzaichin, Ser
ghei Covaliov).

TIR: doi dintre cei trei 
pistolari, Virgil Atanasiu, 
Marcel Roșea și Ion Tripșa, 
intră în concurs. Gheorghe 
Sencovici continuă întrece
rea la skeet.

Pe micul ecran

ÎNOT : Anca Andrei parti
cipă la 100 m spate.

17— 17,30 înregistrare de la 
ciclism (tandem și urmărire 
echipe — finale)

18— 19,30 Rezumat filmat 
de la întrecerile din 21 oc
tombrie.

22,30—24 înregistrare de la 
înot.
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